
          

     Who is Jesus? Satan knows, and trembles before 
Him professing: “The Holy One of God”. 
     Behold “a new teaching – with authority!” that 
is worthy of our admiration, because only if it is 
able to save man. God speaks to people through 
people. Prophets are the “mouths of God”. 
Through Moses God foretells of a true Prophet who 
will communicate God’s Word. Israel should obey 
these men of God. The prophet will be the one who 
speaks for God. He will say what God recommends 
a prophecy of the end of time. “Some like Me will 
God awaken – therefore a new Moses”. The peo-
ple are to listen to the words that will be spoken in 
God’s name. The antiphon to the psalm reminds us 
of this; “O that today you would listen to the voice 
of the Lord. Do not harden your hearts!”  
     May you hear His voice today… In the Gospel, 
those who listen to Jesus feel the power of His 
Word. Jesus enters the synagogue in Capernaum 
where He proclaims the Word of God and in Him 
the mission of the prophet of the end times is ful-
filled. He was sent for man to hear God’s Word. Je-
sus does this with Power… with authority. He is 
the One who speaks with Power and Authority… He 
is different from the Scribes. St. Mark shows the 
contrast between Jesus and the evil spirit. The evil 
spirit knows who Jesus is. “I know who you are… 
Have you come to destroy us?” Jesus is Holy, that 
is, only God is Holy. The source of Jesus’ power to 
teach and act is God Himself. The evil spirit recog-
nizes what Jesus came for. What will be His mis-
sion? Why was He sent by God – to destroy us!  
To bring down satan and destroy him!  
 

...Continued inside bulletin 

* REFLECTION * 

SACRAMENTS: 

Communion to Hospital or home for  
Sick & Shut-ins Contact Parish Office. 

For emergency contact: 
Fr. Boguslaw @ 705-253-5523  

WEEKEND  

  MASSES                                              

Sat. -  8:30am - Bilingual   
         - 4:00pm - English  
Sun. - 9:30am - English   
         - 11:00am - Polish        

 

Pastor - 

Deacon - Rev. Mr. Larry Comte 
~  

Pastoral Leadership Team -  
      Deacon Larry Comte, Ed Briglio  
Parish Pastoral Council   
      Krystyna Ferguson, Chair                                            

-  
K. of C. - Ernie Console, G.K. 
Prayer Line - Mary Hunt 759-1689 

Kitchen Manager - J. Lukacena   

Secretary -  Marion Leach 

 9:00am to 1:00pm. 
Office: 705-253-5523    

208 Prentice Ave.                                    
 Sault Ste. Marie, ON P6C 4P9  

FOURTH SUNDAY OF  
ORDINARY TIME 

January 31st, 2021   YEAR  B 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok B, 2021 
 
Kim jest Jezus? Szatan wie i drży przed Nim, wyznając: „Święty Boży”. 
Oto „nowa nauka z mocą” jest godna naszego podziwu, bo tylko ona jest w stanie zbawić 
człowieka. Bóg przemawia do ludu przez ludzi. Prorocy są „ustami Boga”. Tych mężów 
Bożych Izrael powinien słuchać. Przez Mojżesza, Bóg zapowiada prawdziwego Proroka, 
który będzie przekazywał Słowo Boga. Prorok będzie tym, który mówi w imieniu Boga. 
Mówi to, co Bóg poleca. Przez Mojżesza, Bóg zapowiada proroka czasów ostatecznych. 
“takiego jak ja wzbudzi Bóg, a więc Nowego Mojżesza,” Lud ma słuchać słów, które będa 
wypowiadane w imieniu Boga. Antyfona do psalmu nam to przypomina: „Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzajcie” Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego... W Ewangelii, Ci którzy słuchają 
Jezusa, odczuwają moc Jego słowa. Jezus wchodzi do synagogi w Kafarnaum gdzie głosi 
Słowo Boże i w Nim wypełnia się misja owego proroka, posłanego przez Boga, proroka 
czasów ostatecznych. On został posłany, aby człowiek usły -szał  Boże Słowo. Jezus czyni to z 
Mocą... z autoryte-tem, jest tym, który mówi z Mocą i posiada władzę..On różni się od 
Uczonych w Piśmie... Św. Marek pokazuje kontrast między Jezusem a złym duchem. Zły 
duch wie, kim jest Jezus. Wiem kim jesteś i wiem po co przyszedłeś. Jesteś Świętym Boga i 
przyszedłeś nas zgubić. Jezus jest Święty tzn. tylko Bóg jest Święty. Źródłem Mocy 
Jezusowego nauczania i działania jest sam Bóg. Zły duch rozpoznaje, po co Jezus przyszedł. 
Na czym będzie polegała Jego misja. Po co został posłany przez Boga – aby nas zgubić! Aby 
doprowadzić do zguby i upadku szatana. Na tym polega Misja Jezusa. Jezus z Mocą 
rozkazuje złemu duchowi: Milcz i wyjdź z niego! Dosłownie: Zamknij się! Jezus odbiera 
duchowi nieczystemu tę moc, mówiąc: Wyjdź z niego! Zobaczmy co wyprawia zły duch. 
Zaczął targać tym człowiekiem, i z głośnym krzykiem wyszedł z niego, można nawet widzieć 
tu próbę zabicia tego człowieka. Duch nieczysty nie zrezygnuje łatwo z człowieka. Zawołał 
wielkim głosem... te słowa obrazują moc szatana, która jest pokonana przez jeszcze większą 
Moc Jezusa. Szatan jest zmuszony do wyjścia z człowieka. Reakcja świadków. Wszyscy się 
zdumieli, podobnie jak w przypadku nauczania, teraz jest konkretny czyn który pokazuje, 
że  Jezus jest prorokiem potężnym w słowie i czynie. Reakcja świadków, którzy pytają: co 
to jest? Nowa jakaś nauka z Mocą?  Tu Marek wyjaśnia nam na czym polega nowość 
działania Chrystusa, w stosunku do uczonych w Piśmie. Jeśli Jezus wypowiada z Mocą słowa 
i z Mocą działa, tzn. że Królwstwo Boże się przybliżyło. Jezus jest tym ostatecznym 
Prorokiem posłanym przez Boga, w którym nie tylko wypełniają się proroctwa, ale On 
przynosi nam Słowo- Słowo pełne mocy. Mówi w imieniu Boga. Chrystus od człowieka 
którego spotyka na drodze życia oczekuje posłuszeństwa, dania posłuchu Słowu Bożemu- 
Ewangelii. A św. Paweł doda: mówię to, abyście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 
Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. 

http://www.holyfamilyparishssm.ca/


FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH  

1. Ratuj nas, Panie, nasz Boże, i zgromadź nas, abyśmy chwalili Ciebie całym sercem i szczerze 
miłowali wszystkich ludzi. Ty obiecujesz  proroka, który będzie mówił wszystko, co mu 
rozkażesz. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. Troszczcie się o sprawy Pana. Mówię to dla 
waszego pożytku, abyście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu i zdumiewali się, że „Nawet 
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”.  

Daily Readings  ~  Year B     I 

Feb 1 1st Reading: Hebrews 11.32-40 
Gospel: Mark 5.1-20 

Feb 2 1st Reading: Malachi 3.1-4 
Gospel: Luke 2.22-40 

Feb 3 1st Reading: Hebrews 12.4-7,11-15 
Gospel: Mark 6.1-6 

Feb 4 1st Rdg: Hebrews  12.18-19, 21-24 
Gospel: Mark 6.7-13 

Feb 5 1st Reading: Hebrews 13.1-8 
Gospel: Mark 6.14-29 

Feb 6 1st Rdg: Hebrews 13.15-17, 20-21 
Gospel: Mark 6.30-34 

Feb 7 1st Reading:  
2nd Rdg: 1 Cor. 9.16-19, 22-23 
Gospel: Mark 1.29-39 

* REFLECTION * . . .c o n t i n u e d …   

         Pray for the sick in our parish: 

  Patti Anne, Marilyn, Elda, Mercedes, 
Richard, Darlene, Julia, Joan, Deacon 

Larry, Patti, Judy, Norma, Stella, Giselle, 
Angus, Dan, Phyllis, Jerry, Lillian, Lyle, 

 

  Book of Sirach (Ch 11, 1) 
The poor man who is wise carries his head  

high and sits among the great. 

Announced Weekly Masses 
Mon  Feb  1     NO MASS 

Tues Feb  2 

 
 
 

        9:30am 

PRESENTATION OF THE LORD 
     World Day for Consecrated Life 
           BLESSING OF CANDLES 
 Candles can be blessed in your cars.  
     Come after Mass at 10:00am. 
 Tony Rizzo by friends 

     9:30am  

St. Blaise, Bishop, Martyr 
         St. Ansgar, Bishop  
Throats are usually blessed on this day. If someone 
is sick and needs blessing, call Fr. Boguslaw. 
 Janina Żmuda by Renew Prayer Group

9:30am 
First Thursday *Christ Jesus, Eternal High Priest* 

Exposition. 
~ Raffaela Pucci by Mary Alfonso Caputo 

Fri  Feb 5 

   
     3:00pm 

   St. Agatha, Virgin & Martyr 
First Friday  *Sacred Heart of Jesus*  
Day of atonement for our sins and for the sins of 

the whole world.  
  

 Sat  Feb 6 
 
 
      8:30am 

      4:00pm 

St. Paul Miki & Companions, Martyrs 
First Saturday *Immaculate Heart of Mary*  
May we give worthy reparation for our sins...  

 

~ For all parishioners 

 Sun  Feb 7 

      9:00am  Deceased Members of the Holy Family CWL 
 Carmine & Rosina Maione by Natale  
          & Lina Misasi  
 David Marzetti by Sr. Norma Zorzi 

Sun. Jan. 31, 2021 

 The people who sat in darkness have 
seen a great light, and for those who sat 
in the region and shadow of death, light 

has dawned.  

     This is the mission of Jesus. Jesus with power and authority commands the evil spirit: “Be silent, and 
come out of him!” Literally: Shut up! Jesus takes this power away from the evil spirit saying: Come out of 
him and we see the evil spirit’s reaction by tearing himself away from the man – screaming, we can even 
see here an attempt to kill the man. An unclean spirit will not give up on man easily. He cried out in a 
loud voice… These words illustrate the power of satan, which is overcome by the even greater Power of 
Jesus. Satan is forced to come out of man. The reaction of the witnesses: Everyone was amazed with His 
teaching, now there is concrete proof that shows Jesus is a prophet mighty in word and deed. The reac-
tion of the witnesses who ask: What is this? A new teaching – with authority! Behold St. Mark explains 
to us, what this new action of Christ is in relation to the scribes.  If Jesus speaks words with power and 
does acts with power, it means that the Kingdom of God is drawing near. Jesus, is the ultimate God–sent 
Prophet, in whom not only are the prophecies fulfilled but He brings us the Word, The Word full of    
power, He speaks for God. From man, Christ expects a life of complete obedience, obedience to God’s 
Word- the Gospel. And, St Paul will add: “I am saying this so that you may stay with the Lord with        
dignity and pleasure. For it is better to suffer doing God’s will than doing evil.”     

Polish Lektor Feb. 7th 

11:00am  

English Lectors Feb. 6th & 7th 

4:00pm  

9:30am  

Feb. 02,  Ofiarowanie Pańskie;  
       To dzień, w którym Mesjasz spotkał się ze swoim ludem i oświecił serca sług swoich. Bóg ukazał 
Symeonowi światło na oświecenie pogan, a my prosimy, abyśmy idąc ze światłem wiary drogą cnót 
doszli do wiecznej światłości. Dziś błogosławimy gromnice – świece, które towarzyszą naszym 
modlitwom w domach i przypominają nam, że Syn Boży, Jednorodznony, został przedstawiony w 
świątyni jako Światłość ze światłości, a moje gasnące oczy ujrzały już zbawienie przygotowane dla 
wszystkich narodów.                                                               
       Malachiasz zapowiada, że przybędzie Pan, którego oczekujecie. Otwórzcie serca, aby mógł wkroczyć 
do swej świątyni. Słowo i Ciało Zbawiciela przynosi człowiekowi uzdrowienie. On mocą Bóstwa, niweczy 
grzech, śmierć i szatana, aby każdy z nas przemieniał sie, w Chrystusa, nabierał mocy i napełniał się 
mądrością i łaską Boga. 

COUNT DOWN TO LENT  

 February 17th is Ash Wednesday. 

Lent is a time to prepare for repentance, penance, 

almsgiving, prayer, and to change our ways to be 

more pleasing to God. 

A REMINDER THAT THE CHURCHES ARE CLOSED TEMPORARILY! 

Masses will be celebrated privately by the Priest for the intentions                      
previously booked.   [No attendees allowed at this time.]   

                         This is in effect by the Diocese until Feb. 11th, 2021. 

We will be receiving word on Ash Wednesday from the Diocese soon.  Celebrations in church 
may depend on whether the “Stay at Home Order” has been lifted by the government . 

Paper bulletins can be picked up at the office door. 

Let others know who do not get the bulletin by email that the 
Covid restrictions are still in effect but bulletins are available. 



NOTICE FROM  

MOTHER TERESA CONFERENCE 
 

We regret that Mother Teresa Conference will no longer        
accept the green envelopes in your church envelopes to issue 
tax receipts. 

We still will welcome donations without receipts dropped off in the      
yellow box so that we can continue with helping the less fortunate.  

If you would like a tax receipt with your donation, you can 
use online donations at Canada Helps where you can       
donate and print a tax receipt. The logo is on the Parish 
Website that will bring you to Mother Teresa Charity page.   

       If there are any questions kindly contact Mike Barker at  
               705-942-9197 or mike.barker @shaw.ca 

Presentation of the Lord, February 02, 2021 
 The Presentation of the Lord is a day of thanksgiving to God for the gift of our children. How 

Mary and Joseph carried Jesus to the feast to thank to God for the gift of his life, and we also come to 
the temple to thank God for the gift of our children's lives, in order to obtain a happy future for 
them. 

Today we also bring candles - "candleholders" and candles, votives, to the temple which, we light 
in our homes during a special prayer or for sufferings and disease at family temples. We also light 
them in during storms and hurricanes, so that in the darkness engulfing us, we will saved by the pres-
ence of the True Light. When The Holy Family was bringing Jesus to the temple, an old man named 
Simeon recognized in him the Savior of the World, the foretold Leader and the glory of Israel, the 
Light for all nations. Candles consecrated today become a sign of the present Christ the Savior in our 
home and our family. Whenever we light this candle, it reminds us that we know in Jesus the Light of 
Life. ‘God, we have accepted Your mercy within your temple.’ It means we accept God's revelation 
and we are waiting for the true, everlasting eternal light. Like the old man, Simeon's eyes, everyone's 
eyes, ought to seek the Light. We are looking for and we need the Light. At Baptism, our candle of life 
was lit for the first time and we have become children of God and children of the Light. The Lord is 
my light and my salvation. Our light is Jesus Christ, Light from Light, Light for the illumination of na-
tions. He dispels our darkness and protects against getting lost. It is also the feast of every mother, 
the feast of thanksgiving for cleansing. Every mother gives thanks to God for cleansing her own body. 
We all know what the consequences are if it is not done. It is a celebration of the Presentation of our 
children to God and thanksgiving for the gift of their lives and for the purification of their mothers' 
bodies and for the possibility of salvation, because God took our human body. We also thank you for 
the Light from the Light, which is Jesus Christ. He is our guide in the darkness of this world.  

Today we also pray for those who have sacrificed their lives for God and for the Church by prac-
ticing the evangelical counsels: poverty, chastity, and obedience. We embrace with prayer those who 
have sacrificed their personal lives, "have become an eternal gift to you God”. May our prayer inspire 
them to make the total sacrifice of their personal lives. 

Bless the Virgins who consecrated themselves to you. Give the families peace, harmony and joy. 
Help them in difficult times of trial. Make them holy and your faithful witnesses to the ends of the 
earth. 

Ofiarowanie Pańskie. NMP Gromnicznej, Luty 02, 

 
 Święto Ofiarowania Pańskiego jest dniem dziękczynienia Bogu za dar życia naszych 

dzieci. Jak Maryja i Józef nieśli Jezusa do świątyni, aby podziękować Bogu za dar Jego życia, 
podobnie i my przychodzimy do świątyni podziękować Bogu za dar życia naszych 
dzieci.Przedstawiamy Bogu wszystkie ich problemy, by uprosić dla nich szczęśliwą przyszłość. 

            Dziś przynosimy także do świątyni świece – „gromnice”i świece wotywne, które 
zapalamy w naszych domach w czasie szczególnej modlitwy, czy choroby lub w czasie 
rodzinnych świąt.  

Zapalamy je także w czasie burz i huraganów, aby w ogarniających nas ciemnościach 
towarzyszyła nam obecność Tego, który jest Prawdziwą Światłością. Kiedy Święta Rodzina 
wnosiła do świątyni Jezusa, Starzec imieniem Symeon, rozpoznał w Nim Zbawiciela Świata, 
zapowiadanego Wodza i chlubę Izraela, Światło dla wszystkich narodów. Świece dziś 
poświęcone, stają się znakiem obecności Chrystusa Zbawiciela w naszym domu i naszej 
rodzinie. 

Kiedykolwiek zapalamy tę świece ona przypominają nam, że rozpoznaliśmy w Jezusie 
Światło życia. Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. To znaczy, że 
przyjęliśmy Boże objawienie i oczekujemy prawdziwej, niegasnącej wiecznej światłości. Jak 
oczy każdego starca, jak oczy Symeona, tak i nasz oczy szukają Światła. 
Pragniemy, poszukujemy i potrzebujemy światła. 

            Na chrzcie świętym nasza świeca życia została zapalona pierwszy raz i staliśmy się 
dziećmi Bożymi i dziećmi Światłości. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Naszym 
światłem jest Jezus Chrystus, Światło ze Światłości, światło na oświecenie narodów. On 
rozprasza nasze ciemności i chroni przed zabłądzeniem. To jest także święto każdej matki, 
ŚwiĘto ich dziękczynienia za oczyszczenie. Każda matka składa dzięki Bogu za oczyszczenie jej 
własnego ciała. Wszyscy wiemy jakie są konsekwencje tego, jeśli się to nie stanie. To święto 
Ofiarowania Bogu naszych dzieci i dziękczynienia za dar ich życia oraz za dar oczyszczenia ciała 
matek i za możliwość zbawienia, gdyż Bóg przyjął nasze ludzkie ciało. Także dziękujemy za 
Światło ze Światłości, którym jest Jezus Chrystus. On naszym Przewodnikiem w ciemnościach 
tego świata. On chroni przed zabłądzeniem. Dziś także modlimy się za tych poświęcili życie dla 
Boga i dla Kościoła przez praktykowanie Rad ewangelicznych: ubóstwo, czystość, i posłu-
szeństwo. Ogarniamy modlitwą tych, którzy poświęcili swe osobiste życie, „stali się wiecznym, 
darem dla Ciebie”, Boże. Niech nasza modlitwa będzie im inspiracją do całkowitej 
ofiary  osobistego życia. 

Błogosław dziewicom, które się poświęciły Tobie. Udziel rodzinom pokoju, zgody i wesela. 
Okaż im pomoc w ciężkich chwilach próby. Uczyń ich świętymi i Twoimi wiernymi świadkami aż 
po krańce ziemi. 


