
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW W MICHIGAN ORAZ 
BAWARSKIEGO MIASTECZKA FRANKENMUTH 

3 & 4 grudnia 2019 rok 
Wyjazd 5 rano z prakingu przy kościele. 

Koszt $180.oo od osoby. Zapisy w biurze parafii do 30 listopada br. 

Polska Misja Pastoralna w 
Sterling Heights powstała z inicjatywy byłego prowincjała Ks. Władysława Gowina, 
przełożonego Prowincji Północno-Amerykańskiej Księży Chrystusowców. 15 sierpnia 1979 roku, 
z inicjatywy prowincjała ks. Władysława Gowina, Prowincji Północno-Amerykańskiej Księży 
Chrystusowców, kardynał J. Dearden wydaje dekret ustanawiający Polską Misję Pastoralną w Sterling 
Heights. W 1980 roku, do pracy w parafii, przybywają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. 3 maja 1981 roku 
biskup Artur Krawczak dokonuje poświęcenia terenu pod budowę nowego kościoła, a 29 
sierpnia 1982 arcybiskup Edmund Szoka poświęca nową świątynię. 

ORCHARD LAKE - to niewielka miejscowość w stanie Michigan, położona nad jeziorem 
Orchard, 25 mil od Detroit. Mieszka tu około 2,500 osób. To właśnie 
tutaj powstało seminarium duchowne, które stało się centrum wiary 
katolickiej, polskiej nauki, kultury i tradycji. W odpowiedzi na petycję 
franciszkanina, ojca Leopolda Moczygemby, założyciela pierwszej 
polskiej osady Panna Maria w Teksasie w roku 1854, 14 lipca 1879 
roku papież Leon XIII udzielił zgody na założenie polsko-
amerykańskiego seminarium służącego wspólnotom emigracyjnym. Ojciec Moczygemba 
powierzył utworzenie seminarium innemu emigrantowi, księdzu Józefowi Dąbrowskiemu. 
Biskup Detroit Caspar Borgess wyraził zgodę na zorganizowanie programu 

seminaryjnego. W lipcu 1885 r. położono kamień węgielny pod budowę Seminarium świętych Cyryla 
 i Metodego we wschodniej części Detroit. Pierwsi studenci rozpoczęli w nim naukę w grudniu 1886 roku. 
Pierwszym rektorem seminarium i założycielem Zakładów Naukowych był ksiądz Józef Dąbrowski. 
Seminarium stało się popularne, przyciągało coraz więcej kleryków, więc potrzebne były nowe 
pomieszczenia. Stąd też w 1909 roku seminarium zostało przeniesione do Orchard Lake – na teren dawnej 
Akademii Wojskowej. Seminarium duchowne przez lata dynamicznie się rozwijało. Zespół Szkół w Orchard 
Lake stał się najważniejszą ostoją patriotyzmu i polskości w USA. Stoi również na straży wielu unikalnych 
kolekcji archiwalnych, które świadczą o dziedzictwie pokoleń emigrantów z Polski i ich bezpośrednim 
udziale w życiu społeczno-politycznym w USA. Niezbędne jest zabezpieczenie tej skarbnicy polonijnej i 
polskiej historii, która będzie służyć i dawać świadectwo naszego dziedzictwa przez kolejne lata.W Orchard 
Lake odbywają się liczne obchody ważnych polskich rocznic, organizowanych przez amerykańską Polonię. 
Obchody te odbywają się na terenie kampusu Polskich Zakładów Naukowych. Sercem tego kampusu jest 
Seminarium św.św. Cyryla i Metodego. 

HAMTRAMCK, MICHIGAN - Parafia Św. Floriana założona ponad 100 lat temu miała na celu pomóc 
polskim emigrantom w wyrażaniu ich religijnych uczuć w ojczystym języku. Do dzisiaj 
spełnia tę rolę lecz w jeszcze bardziej poszerzonym zakresie. Obecnie wspólnotę 
Parafii Św. Floriana tworzą nie tylko Polacy ale rownież wierni innych narodowości 
oraz amerykańska społeczność lokalna. Wierni gromadzą się w tym świętym miejscu 
 i odnajdują swoją religijną narodową tożsamość. Nasz Patron jak podaje żywot 
spisany w VIII wieku uchodzi za postać bezsporną i historyczną. Był dowódcą armii 
cesarskiej, oficerem rzymskim. Florian którego cechowała cnota męstwa i wielkie 

posłuszeństwo w głoszeniu i obronie prawdy, doprowadziły Go do śmierci męczeńskiej. Wykonawca 
poleceń cesarskich ,namiestnik prowincji Akwilinus aresztował Floriana.  
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Namiestnik Akwilin starał się oficera rzymskiego wszelkimi sposobami groźbami i obietnicami zmusić do 
odstępstwa od wiary. Kiedy jednak środki te zawiodły, kazał go biczować a następnie poddać torturom 
przez szarpanie jego ciała specjalnymi hakami i wreszcie uwiązawszy kamień młyński u szyi zatopiono 
dzielnego bohatera w nurtach rzeki Anizy – dzisiejsza Enns, na terenie Austrii. Działo się to 4 maja 304 
roku. W raz z nim śmierć poniosło 40 innych chrześcijan, którzy oddali życie Chrystusowi. Trzeba także 
podkreślić, że św. Florian od wieków jest czczony w Polsce i poza nią jako patron strażaków a więc tych, 
którzy wierni przykazaniu miłości Boga i bliźniego, oraz chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w 
obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Szczególną troską otoczyli św. Floriana także ludzie trudnych 
zawodów jak: hutnicy, kominiarze, a także garncarze i piekarze, czyli przedstawiciele profesji wiążących się 
z ogniem.  Święto Świętego Floriana jest 4 maja. 

Pięć wielkich niemieckich miast w USA 
1. Leavenworth, Washington 

Mrugaj, ile chcesz, ale naprawdę wciąż jesteś w Waszyngtonie. Wjeżdżając do Leavenworth czuje się 
jakąś germańską halucynacją - i tak jest. Dawne miasto tarcicy zignorowało brytyjską inwazję lat 60. 
 i wybrało kompletną bawarską metamorfozę. Jest tu tradycyjna wioska Romantische Strasse, wsparta 
przez górę tuż obok Dźwięk muzyki (OK, to Austria, ale dostajesz zdjęcie). Linderhof Inn to przytulny 
bawarski pensjonat typu B & B. W restauracji Andreas Keller przy ulicy 829 Front znaleźć można spaetle  
i akordeony. 

2. Hermann, Missouri 
Ustawiony jak zamek nad Renem nad rzeką Missouri, pomiędzy Kansas City a St. Louis, miejsce 
Hermanna było ręcznie zbierane przez niemieckich imigrantów, dla jego klimatu i klimatu, idealnego dla 
ośmiu winnic w okolicy. To także urocze miasteczko - i jeden z najlepszych powodów, by wybrać scenę 
numer pięćdziesiąt pięć zamiast I-70 przez "Show-Me State". Plus jest szokująca ilość kiełbasy i opcji  
B & B (w tym Hermann Hill) - i zabawna flaga miasta. W ten weekend gospodarzem jest jego "Maifest". 

3. Fredericksburg, Texas 
Osiedlił się w 1870 roku, Fredericksburg jest przerażająco filigranowym, ale satysfakcjonującym miejscem 
pomiędzy Austinem i San Antonio (każdy około 75 mil od hotelu) wśród pięknych wzgórz Teksasu. 
Odwiedzający robią zakupy w butikach z kolekcji wiktoriańskich kamienic, biorą w winnicach 15 winnic 
przez mapę szlaków winnych i chrupią coś do jedzenia w Rather Sweet Bakery (249 E Main St), 
prowadzonej przez córkę Dana Rathera. 

4. Frankenmuth, Michigan 
Około 75 mil na północ od Detroit, Frankenmuth - zwany w tych stronach 
"Muth" - jest topornikiem na torebki z poważnymi festiwalami inspirowanymi 
kuchnią niemiecką, a mianowicie podczas Światowego Expo of Beer w 
weekend, Czerwcowego Bawarskiego Festu i Oktoberfest w czerwcu. To także 
święto Bożego Narodzenia przez cały rok - w "rah-rah Tannenbaum", 45-
akrowej, całorocznej Świątecznej Krainy Bronnera. 

 
Frankenmuth is a city in Saginaw County in the U.S. state of Michigan. 

The population was 4,944 at the 2010 census. The city is surrounded by Frankenmuth Township. Bronner's 
Christmas Wonderland, which bills itself as "the World's Largest Christmas Store", is located in 
Frankenmuth.The city's name is a combination of two words. "Franken" represents the Province of 
Franconia in the Kingdom of Bavaria where the original settlers were from. The German word "Mut" means 
courage; thus, the name Frankenmuth means "courage of the Franconians."

[7]
 The most popular nickname 

is "Little Bavaria",
[8]

 but the city is also nicknamed "Muth 
 
5. Amana Colonies, Iowa 

Na północny zachód od Iowa City (i bezmyślnie monotonnego I-80), ten ciąg siedmiu wiosek zajmuje 
zabawną 17-milową pętlę. Zostały one rozstrzygnięte przez niemieckie społeczności "inspirujące" w latach 
poprzedzających wojnę secesyjną. I w przeciwieństwie do religii Amish lub Mennonite, społeczności te 
korzystają z nowoczesnej technologii - widocznej w ich udanej sieci lodówek. Oprócz nauki o lokalnej 
kulturze w kilku muzeach, w tym w wnikliwym Muzeum Dziedzictwa Amana, warto przyjść na naprawdę 
wspaniałe niemieckie posiłki i kubek lokalnego piwa Millsteam. Zuber's Homestead Hotel to niedrogi 
pensjonat typu B & B mieszczący się w budynku z końca XIX wieku. 
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