
              

     Today we have heard the description of the final 
stage of the Flood story.  After the waters subsided, the 
Lord made a covenant with Noah and his offspring and 
with every living creature. God blessed them, every-
thing was in harmony. It all started with breaking God's 
Commandment. Believers recognize that all our sins are 
an offense against God. In the name of Justice, God 
commands people, but next to Justice, which is an 
attribute of God, another attribute appears - Mercy, 
which is revealed in meekness.  In the name of Mercy, 
God, decided to make a covenant, contract and make 
promises with the people. God's Mercy is a promise of 
salvation. On the other hand, man is bound to obey 
God's Law and be obedient and faithful to Him. God's 
justice demands punishment for human sins. And Mer-
cy slows down this punishment. Two of God's qualities: 
Justice and Mercy. The Psalmist prays: "Let me know 
Your ways, Lord, teach me to walk in Your paths". And 
the Psalmist wrote: "The Lord helps the humble to do 
good, teaches the poor His ways." Remember your 
mercy, Lord, that you saved Noah and his family and 
that You made a promise. It is an expression of God's 
love that Christ, the Son of God died once for sins. He 
died because "God so loved the world that he gave his 
Son, that whoever believes in him should not perish, 
but live forever". Christ died to redeem us from evil 
and to give us a chance for salvation. Saint Peter com-
pares the story of Noah to the events of Christ. There 
were the waters of the flood and in the case of Christ 
and us Christians, there are the waters of Baptism. 
There the mortal lives of Noah and his relatives were 
saved. Christ saves us from evil, so that we would have 
eternal life. 
     At one time, God saved a few people so that they 
could preserve their mortal life until natural death. 
Christ saved us all by dying on the cross. Christ died for 
our sins and for our salvation.  

...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  

FIRST SUNDAY OF LENT 
February 21, 2021   YEAR  B 

I NIEDZIELA POSTU – B – 2021    

     Kiedy wody już opadły, Pan postanowił z Noem, jego potomstwem i z wszelką istotą żywą zawrzeć 
Przymierze. Pan Bóg im błogosławił, wszystko toczyło się w harmonii. Wszystko zaczęło się od złamania 
Bożego Przyka-zania. Wierzący są świadomi, że każdy nasz grzech jest obrazą Boga. W imię 
Sprawiedliwości Pan Bóg każe ludzi, ale obok Sprawiedliwości, która jest przymiotem Boga, pojawia się 
inny Jego przymiot – Miłosierdzie, które objawia się w łagodności. W imię Miłosierdzia Bóg: W imię 
Miłosierdzia Bóg postanowił zawrzeć z ludźmi Przymierze, umowę i dał obietnic. Boże Miłosierdzie to 
obietnica ocalenia. A z drugiej strony – Człowiek jest zobo-wiązany przestrzegać Bożego Prawa i być Mu 
posłusznym i wiernym. Spra -wiedliwość Boga domagająca się kary za grzechy człowieka. I Miłosier-dzie, 
które tę karę spowalnia, hamuje. Dwa przymioty Boga. Psalmista pro-si: „Daj mni poznać drogi Twoje, 
Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” i Psalmista zapisał: „Pan pomaga pokornym czynić 
dobrze, uczy ubogich dróg swoich”. Wspomnij na swoje miłosierdzie Panie, które sprawiło, że 
uratowałeś Noego i jego rodzinę i że dał obietnicę. Wyrazem Bożej miłości jest fakt, że ChrystusBozy Syn, 
raz jeden umarł za grzechy. Umarł dlatego, że „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każ-dy 
kto wierzy weń nie zginął, lecz wiecznie żył” Chrystus po to umarł, aby nas wykupić, z mocy złego i dać 
nam szansę zbawienia, ocalenia. Sw. Piotr dokonuje porówniania historii Noego do wydarzeń związanych 
z Chrystu-sem. Tam były wody potopu, w przypadku Chrystusa i nas - Chrześcijan- są to wody Chrztu. 
Tam zostało ocalone życie doczesne Noego i jego najbliż-szych, Chrystus nas ocala od złego, ale po to 
byśmy mieli życie wieczne.  
    Kiedyś Bog uratował kilka osób, aby mogli zachować swoje życie doczes-ne, aż do naturalnej śmierci. 
Chrystus uratował nas wszystkich przez śmierć na krzyżu. Chrystus umarł za nasze grzechy i dla naszego 
zbawienia. Jest to akt Jego wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Dzieki Chrystusowi mamy szansę żyć wiecznie z 
Bogiem. Dlatego potrzeba było tak wielkiej Ofiary Krzyża, by śmierć Chrystusa przyniosła nam życie. 
Chrzest Jezusa to moment w którym Mesjasz otrzymuje Moc Ducha Świętego i dał się słyszeć głos Ojca: 
To jest Mój Syn umiłowany. Ojciec potwierdziła Synostwo Boże Jezusa. Moc Ducha i więź z Ojcem 
potwierdzona wyraźnie – to są te elementy, które stanowią uzbrojenie Mesjasza, do powierzonej Mu 
Misji: Nauczanie, znaki i cuda, a przedewszystkim Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Jezus 
rozpoczął swoją misje od przeciwstawienia się kuszeniu ze strony szatana. Czytamy: Duch św. 
wyprowadził Jezusa na pustynię, dosłownie- „duch wyrzuca Jezusa” na pustynię. To wydarzenie 
przywołuje pustynie, po której wędrowali Izraelicie. Pustynia jest miejscem próby. Inaczej jest z 
Chrystusem. On jest poddany niełatwej próbie, ale wychodzi z niej zwy -cięsko. Pustynia – to miejsce 
wyciszenia- gdzie człowiek może spotkać się z Bogiem. Iluż to ludzi Kościoła uciekało na pustynię? Żeby w 
odda-leniu od świata móc spotkać się z Bogiem. Dla Pana Jezusa pustynia jest także czasem spotkania z 
Ojcem. Jezus przebywał na tej pustyni 40 dni i nocy. Po opisie kuszenia, Jezus rozpoczyna swoją 
działalność, a było to po uwięzienu Jana. Jezus przyszedł do Galilei, tam, gdzie się wychowy-wał i 
rozpoczyna swoją działalność od Galileii. Jezus głosił Ewangelię Bożą. Jaka jest treść tej Ewangelii? Jezus 
mówi: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił. Nadszedł czas zapowia-dany 
przez proroków; czas bardzo oczekiwany przez ludzi; czas także naszego zbawienia. Jezus zaczyna swoją 
działalność mówiąc: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się - Metanoejte- to nie tyle 
zawró-cenie z drogi, ile zmiana myślenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-gelię. Czyli w Dobrą Nowinę, 
a Dobra Nowina jest taka, że Bóg jest Miło-sierny, Sprawiedliwy, a w praktyce – nawracać się znaczy 
Zrobić Rahcunek sumienia, przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. To zadanie jest zawsze 
aktualne. Wielki Post to szczególny czas nawrócenia, poprzez szczerą spowiedź, wytrwałość w dobrych 
postanowieniach. Spo- wiedź jest upraszaniem Bożego Miłosierdzia. Bóg jest sprawiedliwy, ale kiedy 
powracamy do Pana, możemy liczyć na Jego miłosierdzie. 

http://www.holyfamilyparishssm.ca/


FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH  

1. Liturgia prowadzi nas na pustynię, która jest miejscem próby i sprawdzianem życia z wiary. 
Trudności jakie niesie z sobą przebywanie na pustyni: osamotnienie, głód, pragnienie wody - 
pomagają człowiekowi odnaleźć Boga, a przez doroczne ćwiczenia wielkopostne wracamy do 
Boga, który kocha człowieka i zawiera z Przymierze, aby człowiek poznał, że drogi Boże 
znaczą: łaska i wierność. A wody chrztu, stają się wo-dami ocalenia dla tych, którzy uwierzą 
każdemu słowu, które pochodzi z ust Bożych. Czas się wypełnił. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię. 

Daily Readings  ~  Year B     I 

Feb 22 1st Reading: 1 Peter 5.1-4 
Gospel: Matthew 16.13-19 

Feb 23 1st Reading: Isaiah 55.10-11 
Gospel: Matthew 6.7-15 

Feb 24 1st Reading: Jonah 3.1-10 
Gospel: Luke 11.29-32 

Feb 25 1st Rdg: Esther 14.1, 3-5, 12-14 
Gospel: Matthew 7.7-12 

Feb 26 1st Reading: Ezekiel 18.21-28 
Gospel: Matthew 5.20-26 

Feb 27 1st Reading: Deut. 26.16-19 
Gospel: Mathew 5.43-48 

Feb 28 1st Rdg:  
2nd Rdg: Romans 8.31b-35,37++ 
Gospel: Mark 9,2-10 

* 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 Proverbs Ch 7, 1-3 
My son, keep my words, & treasure my    

principles, keep my principles & you will live, 
keep my teaching as the apple of your eye. 

Bind these to your fingers, write them on the 
tablet of your heart. 

Announced Weekly Masses 
Mon  Feb  22 

      9:30am 

CHAIR OF ST. PETER, APOSTLE 
 For departed priests: Fr. Yadivisak,               

Fr. David, Fr. Santa Maria, Fr. Burns,            
Fr. Thomas, Fr. McMillan, Fr. Zorzi,               
Fr. Matthew, Fr. Warenda, Fr. Wawrzyk,       
Fr. Krukar. 

Tues Feb  23 
       9:30am 

 
~  

     9:30am    

St. Polycarp, Bishop, Martyr / Bld Stefan 
Wincenty Frelichowski 

 Linda Drouillard by Marion 

9:30am 
 

~ Health & blessings for Hanna & Tadeusz  
       Czajkowski i ich dzieci. 

Fri  Feb 26  

     3:00pm 

     6:30pm 

   Day of atonement for our sins and for the sins of 
the whole world.  & STATIONS OF THE CROSS 

  Marylę, Tadeusza Gałeckich  

STATIONS OF THE CROSS &  
     Communion Service

 Sat  Feb 27 
      8:30am 

      4:00pm 

 
~ Health & Blessings for Helen  

~ Thanksgiving 

 Sun  Feb 28 

      9:30am 

    11:00am 

~ For all parishioners 
 
  George Sikorski by J. Ravlich 
Gorzkie Żale- 2 cześć  

Sun. Feb. 21, 2021 

 Man does not live by bread alone, but  
by every word that comes from the mouth 

of God..  

Polish Lektor Feb. 28th 

11:00am E. Bialy 

English Lectors Feb. 27th & 28th 
4:00pm C Quinlan 

9:30am C. Sicoli 

Paper bulletins can be picked up at the office door. 

LENT RETREAT by Shalom Place 
Shalom Place offers you a unique way to enter into 
the Lenten experience with this two-hour Zoom ex-
perience. Join us on March 17th from 10 until noon.                

               Detailed poster on the bulletin board. 
Christine Chamberlain, Shalom Place Spirituality Centre 
90 Ontario Avenue, Sault Ste. Marie, ON P6B 6G7 
Website: www.shalomplace.ca, Email: shalomplace@shaw.ca, 
Phone: 705-254-4690 

 The Shalom Place website is frequently updated.  
 Check back often! 

REOPENING OF PARISHES FOR MASS. 

The Bishop has sent out a Decree stating that churches may open to same the restrictions prior 

to Dec. 26th. This means up to 45 attendees including Father can attend services.  The 
same rules and guidelines will continue to be in place.  Wear a mask properly before 
entering, sanitize hands on the way in and out, record your name and phone number 
for the Mass or service you attend. Keep a distance of six-feet from others.  

[See attached Decree from Bishop Tom Dowd] 

It is an act of His great Love and Mercy. Thanks to Christ, we have a chance to live with God forever. 
That is why such a great Sacrifice of the Cross was needed for Christ's death to bring us life. The bap-
tism of Jesus is the moment when the Messiah receives the Power of the Holy Spirit and the Father's 
voice is heard: “This is my beloved Son”. The Father confirmed the Sonship of Jesus. The power of the 
Spirit and the relationship with the Father clearly confirmed - these are the elements that constitute 
the armament of the Messiah for the Mission entrusted to him: Teaching, signs and wonders, miracles 
and above all the Passion, death and Resurrection of Jesus. Jesus began his mission by resisting the 
temptation of Satan. We read: The Holy Spirit led Jesus out into the desert, literally - "the Spirit drove 
Jesus out into the wilderness”. This event evokes the deserts through which the Israelites wandered. 
The desert is the place of the test. It is different with Christ. He is under a difficult test, but he is victori-
ous. The desert - it is a place of silence - where man can meet God. How many people of the Church 
fled to the desert in order to be able to meet God in isolation from the world? For Jesus, the desert is 
also a time of meeting with the Father. Jesus was in this desert for 40 days and nights. After the de-
scription of the temptation, Jesus begins his work, and this was after John's imprisonment. Jesus came 
to Galilee, where he was raised, and begins his work in Galilee. Jesus preached the Gospel of God. 
What is the content of this Gospel? Jesus says: “The time is fulfilled and the Kingdom of God has come 
near”. The time announced by the prophets has come; time much awaited by people; the time of our 
salvation too. Jesus begins his activity by saying: Repent-convert and believe in the Gospel. Convert - 
Metanoejte - it's not so much a turning back as a change of mind. Convert and believe in the Gospel. So 
the Good News is that God is Merciful, Righteous. In practice - to convert, means to do the Examination 
of conscience, go to the Sacrament of Penance and Reconciliation. This task is always relevant. Lent is a 
special time of conversion through sincere confession and perseverance in good decisions. Confession 
is asking for Divine Mercy.   God is Just, so when we return to the Lord, we can count on His mercy. 

Sunday, February 21st is National Mother Language Day 

http://www.shalomplace.ca/
mailto:shalomplace@shaw.ca



