
    

     Easter is an amazement over the truth that 
Jesus is alive and is present amongst us. Jesus 
Christ is the same, yesterday, today, and 
forever.  The same person with a wounded 
Heart, and pierced hands and feet – inviting: 
“Come to Me all of you”. So come to Jesus 
means to believe that He is our God and our 
Lord. Whoever does not believe cannot see 
anything. Who Loves – always sees better, 
deeper and more clearly –even when our eyes 
cannot see clearly. The entrance antiphon 
invites: “Receive the joy… giving thanks to God, 
who has called you into the heavenly kingdom. 
Alleluia” “Like newborn infants, you must long 
for the pure, spiritual milk, that in him you may 
grow to salvation”.    
     Today we ask: O God of everlasting mercy 
strengthen the faith of Your people, multiply the 
grace You have given… so that we may grow to 
salvation. The unity of faith of the whole Church 
in the resurrection of Jesus Christ is found in 
common prayer: ready to help the poor and the 
weak. The inner strength of faith comes from 
God- the Holy Spirit. The Holy Spirit reminds the 
Church of its duty to speak about Christ, and 
about setting an example, a testimony and a life 
of faith. Moreover, the Holy Spirit reminds us of 
GRATITUDE and JOY with which we should 
thank God, who wants us to show His Mercy, 
therefore He calls us to the Kingdom of Heaven. 
“Give thanks to the Lord, for he is good; his 
steadfast love endures forever.”  

* REFLECTION * 

...Continued inside bulletin 

W E  T HA N K  Y O U  
S O  M U C H   

FOR YOUR GENEROUS 
 DONATIONS 

 $890.00 
Total received for 2021 

FOR EASTER FLOWERS  

                          ...Fr. Be Jay 

HOLY FAMILY PARISH 
SUNDAY OFFERINGS FOR : January & February 2021 

 JANUARY FEBRUARY 

Sunday Offerings $4,074.00 $8,526.00 

Maintenance Fund   $882.00 $1,456.00 

$4,956.00 $9,982.00 

To Parishioners 
This year has been very trying for all of us --mentally, health 
wise, financially and faith wise.  With your financial support 
and your prayers we are doing well.  Fr. B.J. and the finance 
committee want to thank-you for all your support and hope 
that the coming year will be better for all of us. 

SHALOM PLACE: Walking the Sacred Path (4 week Program) 
This program is an outdoor activity which will have you walking in the forested areas around 
Sault Ste. Maire.  With daily reflection & scripture readings in an outdoor setting.  
Thursdays from 4:00pm to 6:00pm, starting April 22nd. Rain or shine. 
Register: shalomssm@shaw.ca or call 705-254-4690 by Fri. Apr. 16.    Facilitator: Patty Boucher 
Freewill offering gratefully accepted. 

DIVING MERCY SUNDAY  
  April 11th, 2021   YEAR  B 

The Diocese of Sault Ste. Marie is currently in the search for an executive Assistant to the Bishop. 
For more information go to the following link https://dioceseofsaultstemarie.org/employment 

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  

 
  2021               Addition for EASTER FLOWERS   

 
       In Memory of: 

 Deceased relatives of the Walton family 

 Rozalia Laskowski & Regina Blach by Jozef & Wanda Dudek 

 Deceased members of the Kielar & Uchmanowicz families 

 Giuseppe & Antonia Chiarello & Eugenio & Giovanna Provenzano 

 Deceased relatives of Rita & Joe Ianni 

 Eugenio Longo by Anna Longo 

Donations for Easter Flowers 

  Stan & Elizabeth Bialy 

 
And 1 Anonymous donation 

https://dioceseofsaultstemarie.org/employment
http://www.holyfamilyparishssm.ca/


FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH  

Daily Readings  ~  Year B     I 

Apr 12 1st Reading: Acts 4.23-31 
Gospel: John 3.1-8 

Apr 13 1st Reading: Acts 4.32-37 
Gospel: John 3.7b-15 

Apr 14 1st Reading: Acts 5.17-26 
Gospel: John 3.16-21 

Apr 15 1st Reading: Acts 5.27-33 
Gospel: John 3.31-36 

Apr 16 1st Reading: Acts 5.34-42 
Gospel: John 6.1-15 

Apr 17 1st Reading: Acts 6.1-7 
Gospel: John 6.16-21 

Apr 18 1st Reading: Acts 3.13-13-15,17-19 
2nd Reading: 1 John 2.1-5 
Gospel: Luke 24.35-48 

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

         Pray for the sick in our parish: 

  1 John 5.1 

“Beloved: Everyone who believes that 
Jesus is the Christ has been born of 
God, and everyone who loves the      

Father loves the child.” 

Announced Weekly Masses 
Mon  Apr  12 
         

NO MASS 

Tues  Apr  13 
        9:30am 

St. Martin I, Pope, Martyr 
 

     9:30am

   7:00pm  

 

 Chester Kubis by family 

 Eugenię  Wieczór & Józefa Obierski  
         by R. H. Kwolek 

9:30am 

      7:00pm  

  

 Deceased members of the Pietkiewicz & 
Baranski families 

 Jadwigę Mariasz w 1 rocz. Śmierci 
       zam. siostra   

Fri  Apr 16 

     3:00pm 

     7:00pm 

    
At the Hour of God's Mercy for atonement for our 
sins and for the sins of the whole world.  
  O łaskę przemiany serca dla Anii– matka 

chrzestna 

 Janinę Kwolek w 10 rocznicę  śmierci  
       zam rodzina. 

 Sat  Apr 17 

      8:30am 

      4:00pm 

St. Kateri Tekakwitha, Virgin, Protectress 
           of Canada 

 Eugenię Wieczór zam. H. R. Kwolek  

~ For all parishioners      

 Sun  Apr 18 

      9:30am 

 

    11:00am 

THIRD SUNDAY OF EASTER 
 Deceased Members of the Holy Family CWL  
 Gennaro & Christine  Spina by Ida & Frank 
 Chester Kubis by family 

 Antoni Kamzol w 5 r. śmierci  
         zam żona z dziećmi.  

Sun. Apr. 11, 2021 

 You believed, Thomas, because you have 
seen me; blessed are those who have not 

seen and yet believe.  Alleluia. 

Polish Lektor April  18th 

11:00am R. Kwolek 

English Lectors April 17th & 18th 

4:00pm C. Quinlan 

9:30am C. Sicoli 

     It is He who sustains us. He is our Saviour from God who has always loved you. This love of which St. 
John speaks is not one of affection but one of Christian living; a form of strength that motivates us to 
sacrifice, to demand of ourselves self-control. For who-so-ever loves God the Father, also loves man 
and all of creation.  Believing in Jesus as Christ and the Son of God, is stronger than the world armed 
with a system of demonic powers. The power of Christ’s Love weakens and even breaks demonic 
powers as the piercing of Christ’s side caused the Water and Blood to flow. Faith and Love- these are 
the powers that transform the world. “Blessed are those who have not seen but have believed”. The 
disciples meet the Living Jesus. They see Him – they recognize in Him the One who died on the Cross: 
they believed in His Resurrection. Joy is an expression and sign of faith. Today also, Thomas the 
Apostle – believed! His profession of faith and Jesus’ blessing apply to all of us. Although we do not see 
the Risen One – we believe in Him – through the strength of the Holy Spirit so that we can more deeply 
understand how great is Baptism. Once we are baptized we receive a new life and the possibility of 
achieving eternal happiness. May we understand deeper how powerful the Holy Spirit is through 
whom we have been reborn, so that through Him we may grow to salvation. “Reach out your hand 
and put it in my side. Do not doubt but believe”. May the grace of faith and love constantly enliven 
our hearts and motivate us to a noble life. May we really understand how precious is the Blood, 
through which we have been redeemed. The Blood of the Son of God is the precious payment for our 
salvation. Jesus intercedes for us with God as our defender. Therefore, each of us, must daily praise 
the Lord’s Mercy, especially by performing works of Christian mercy, compensation for our sins and 
the sins of the whole world. Praising the Lord through noble living… for His Mercy endures forever. 
May we be merciful towards our neighbours. We must reject sin but we ought to love the sinner, 
because he is our neighbour.    This is my Commandment- love each other, as I love you. 

NEW RESTRICTION MEASURES FOR CHURCHES. 
Our new current capacity allowed for Masses 
will be 23 in the Main Church & 23 in the Hall.  
We have a TV set up in the Hall to view the 
Mass in progress. We must still wear masks and 
keep 6 feet distance from others.  Attendance for 
weekday and weekend Masses are also reduced to the 
same above numbers till further notice. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest dniem łaski dla wszystkich, a szcze-gólnie dla grzeszników. Jezus 
związał z tym świętem wielkie obietnice. Jezus złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu obietnica 
„zupełnego odpuszczenia win i kar”. Niedziela Miłosierdzia Bożego, zaprasza nas do radowania się i 
dziękowania Bogu, który nas wezwał do królestwa niebieskiego. Wspólnotę Kościoła łączy ten sam 
chrzest i ta sama wiara w Chrystusa zmartwychwstałego oraz ożywia nas ten sam Duch, który odra-dza 
do wiecznego życia, dlatego składamy uwielbień swych dary i prosimy: „O Królu Zwycięzco, bądź nam 
miłościwy”. Przez chrzest należymy do Chrystusa, Jego Duch nas odrodza i motywuje do szlachetnego 
życia, a odkupieni Jego drogocenną Krwią, doświadczamy zawsze Jego miłosierdzia.  

  In your Mercy Lord, we entrust Eugenia to your care.   

EUGENIA WIECZOR  Passed away peacefully at home, with her family by her 
side on Friday, April 2, 2021 at the age of 97.   Beloved wife of the late Czech 
Wieczor (2003). Loving mother of Irene Hamilton (Dave), Barb Vicars (late 
Graham), John (Patti) and Ed (Mary Ann).  Babcia to 12 grandchildren & 17 
great grandchildren. 
Eugenia, one of those women who followed Jesus from Poland, through Russia, 
Siberia, Iran, Africa, and Palestine to Canada. Here is a Mother who kept her 
faith, who confessed this faith to us here before the world. With her attitude 

and noble life, she told the works of the power of the One who called her today ... into his extra
-ordinary light.  

Rev. Boguslaw Jaroszek officiated at private Mass April 8, 2021. Entombment Holy Sepulchre. Memorial 
contributions to Holy Family Parish, ARCH or to the Cancer Society would be appreciated.  

 



NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, April 11, 2021- B 

      Wielkanoc to zdumienie nad prawdą, że Jezus żyje i jest obecny pośród nas. Jezus 
Chrystus, wczoraj i dziś, Ten sam, także na wieki. Ten sam ze zranionym Sercem, z przebitymi 
rękami i stopami - zaprasza „Przyj-dźcie do Mnie wszyscy.” Przyjść do Jezusa znaczy: wierzyć, 
że jest Bogiem i Panem naszym. Kto nie wierzy, ten niczego nie widzi. Kto kocha – zawsze, 
widzi lepiej, głębiej, wyraźniej nawet jak oczy nam gasną. Antyfona na wejście zaprasza: 
„Radujcie się i dziękujcie Bogu, który nas wezwał do Królestwa niebieskiego”. „Jak niedawno 
narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, abyście dzięki 
niemu wzrastali ku zbawieniu”. Dziś prosimy: Boże zawsze miłosierny... umocnij wiarę 
Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś... abyśmy wzrastali ku zbawieniu. Jedność wiary 
całego Kościoła w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, uzewnętrznia się we wspólnej 
modlitwie; w gotowości niesienia pomocy ubogim i słabym. Wewnętrzną siłą tak prze-żywanej 
wiary jest Bóg-Duch Święty. Duch Święty przypomina Kościołowi o obowiązku mówienia o 
Chrystusie i o dawania przykładu, świadectwa, życia z wiary. Co więcej, Duch Święty 
przypomina nam o WDZIĘCZNOŚCI i RADOŚCI z jaką powinniśmy dziękować Bogu, który 
pragnie nam okazać swoje Miłosierdzie, dlatego wezwał nas do Królestwa niebieskiego. 
„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”... bo Jego łaska trwa na wieki. To On nas podtrzymuje. 
On jest naszym Zbawcą. Oto od Boga który nas do końca umiłował uczymy się Miłości. Ta 
Miłość o której mówi św. Jan nie jest uczuciem, lecz formą życia chrześcijańskiego i siłą 
motywującą nas do poświęcenia, do wymagania od samych siebie; do samokontroli. Kto kocha 
Boga jako Ojca – to kocha także człowieka i całe stworzenie. Wierzący w Jezusa jako Chrystusa 
i Syna Bożego – jest silniejszy od świata uzbrojonego w system demonicznych mocy.  

     Potęga Miłości Chrystusa chwieje, a nawet łamie, demoniczne moce, gdy z boku Chrystusa 
wypłynęły Krew i Woda. Wiara i Miłość – oto moce, które przemieniają świat. „Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwie-rzyli”. Uczniowie spotykają się z żywym Jezusem. Widzą Go – 
rozpoz-nają w Nim Tego samego, który umarł na krzyżu; wierzą w Jego zmartwychwstanie. 
Radość jest wyrazem i znakiem ich wiary. Dziś także Tomasz Apostoł – uwierzył. Jego wyznanie 
wiary i błogosławieństwo Jezusa odnoszą się do nas wszystkich: Chociaż nie widzimy 
Zmartwychwstałego – wierzymy w Niego – mocą Ducha Świętego, którego nam daje, abyśmy 
głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy ochrzczeni otrzymują nowe życie i 
możliwość osiągnięcia wiecznego szczęścia. Obyśmy głębiej pojęli, jak potężny jest Duch, przez 
którego zostaliśmy odrodzeni, abyśmy dzięki Niemu wzrastali ku zbawieniu. „Wyciągnij swoją 
rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Niech łaska 
wiary i miłości nieustannie ożywia nasze serca  i motywuje do szlachetnego życia. Obyśmy 
rzeczywiście pojęli jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Krew Syna Bożego 
jest cenną zapłatą naszego zbawienia. On wstawia się za nami u Boga jako nasz Obrońca. 

     Dlatego nich każdy z nas codziennie sławi Miłosierdzie Pana szczególnie przez pełnienie 
dzieł miłosierdzia Chrześcijańskiego wynagradzając za grzechy nasze i całego świata. 
Szlachetnym życie wysławiajcie Pana, ... bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Obyśmy umieli 
być miłosierni wobec naszych bliźnich. Odrzucamy grzech ale kochamy grzesznika, bo on jest 
naszym bliźnim. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was 
umiłowałem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus, I trust in You! 



IN THE HOUR OF GOD’S MERCY 

     Every Friday at three o'clock we abide in prayer. This is our answer to Jesus' petition who 
asked Sr. Faustina, for a special praise in the hour of His sorrowful Passion. Consider at this 
Hour especially the loneliness and dereliction of Jesus in the Hour of his Passion. This is the 
Hour of God’s Mercy for the whole world. In this Hour Jesus promised not to reject any 
petition, if we direct it through His Sorrowful Passion. This was October 1937 when Jesus, in a 
special way asked Sr. Faustina and recommended Her to respect and praise the Hour of His 
Mercy. He alone called this hour the Hour of God's great Mercy. In February, 1938 Jesus 
repeated His petition to Sr. Faustina, and He described the purpose of this Hour of God's 
Mercy. How many times you hear the watch which informs us about 3 o'clock p.m. praise and 
glorify God's Mercy, call His almighty for the whole world, and especially for the poor sinners. 
In this Hour God's mercy is open widely for any soul. In this our God's mercy won justice. Jesus 
desires that in this Hour we consider His Passion and especially His loneliness in the hour of 
His Passion. In this Hour we ought to beg for God's mercy for the poor sinners and for the 
whole world. Jesus presents us three conditions. First, our prayer ought to be directed to 
God's Mercy at 3 o' clock p.m. Second, our prayer ought to recall his Passion and our gratitude 
for merits and the value of His sorrowful Passion. Third, a subject of the prayer ought to be 
good with God's will, and a spirit of a Christian prayer obligates us to pray with complete trust, 
abiding, connecting our prayer with the living deeds of love for our neighbours. Jesus also 
recommends to consider the Stations of the Cross. If you cannot do it because of other duties, 
try to enter the chapel and give respect to My Precious Heart, which is Full of Mercy in the 
Precious Sacrament of the Altar, in the Holy Eucharist. If you cannot enter the chapel, so abide 
in this hour through your prayer there where you are, connecting yourself through prayers in 
the praising of God's great Mercy, for a very short while. Try to remember this special Hour 
every day. Abide in this Hour in praising God's Mercy and beg Him for the grace of conversion 
for the poor sinners, for us and for the whole world. 
 

                Act of Entrustment to the Divine Mercy 

     O Most Merciful Jesus,/  Your goodness is infinite,/ and the treasures of Your grace 
inexhaustible. / I trust boundlessly in Your mercy, / which is above all Your works. / I 
consecrate myself to You / completely and unreservedly, / so as to live and strive for Christian 
perfection. / I want to spread Your mercy/  by performing works of Mercy, / both spiritual and 
corporal, / laboring especially for the conversion of sinners,/ bringing consolation to those in 
need,/ to the sick and the suffering. / Guard me then, O Jesus, / as Your own possession / and 
Your own glory./ Though I sometimes tremble with fear,/ aware of my weakness, / at the 
same time I have boundless trust in Your mercy. / Oh, that all people would come to know/ 
the infinite depths of Your mercy, while there is still time, so that they may place their trust / 
in Your merciful love and glorify You forever. Amen.  

GODZINA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

     W każdy piątek o godzinie 3 po południu, trwamy na modlitwie. Pana Jezusa,  prosił: „O 
trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i chociaż przez krótki 
moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to 
Godzina Wielkiego Miłosierdzia dla całego świata. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, 
która Mnie prosi przez Moją Mękę. W Krakowie, w 1937 r. Pan Jezus w sposób szczególny kazał 
czcić godzinę swojej śmierci, którą sam nazwał Godziną Wielkiego Miłosierdzia  dla całego 
świata. W Lutym, 1938 roku, Pan Jezus powtórzył to żądanie i jeszcze raz określił cel Godziny 
Miłosierdzia i sposób obchodzenia. Czytamy: „Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, 
zanurzaj się cała w Miłosierdziu Moim. Uwielbiając i wysławiając je, wzywaj Jego Wszechmocy 
dla całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tej chwili zostało ono na oścież 
otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie stała się łaska dla całego świata. Miłosierdzie 
zwyciężyło sprawiedliwość.”  Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie rozważać Jego Mękę, a 
szczególnie rozważać Jego opuszczenie w chwili konania. Jezus powiedział do siostry Faustyny: 
„Pozwolę ci wniknąć w Mój śmier-telny smutek i uprosisz wszystko dla siebie i dla innych” W 
tej Godzinie trzeba uwielbiać i wysławiać Boże Miłosierdzie oraz błagać o potrzebne łaski dla 
całego świata, zwłaszcza dla biednych grzeszników. Pan Jezus postawił trzy konieczne warunki 
dla wysłuchania modlitw zanoszonych właśnie w Godzinie Bożego Miłosierdzia. Modlitwa ma 
być skierowana do Miłosiernego Pana Jezusa. 1.Ma mieć miejsce o trzeciej po południu, 2.Ma 
się odwoływać do zasług i wartości Męki Pańskiej. 3.Przedmiot modlitwy musi zawsze być 
zgodny z wolą Bożą, a duch modlitwy Chrześcijańskiej wymaga, aby była ufna, wytrwała, aby 
łączyła się z praktyką czynnej miłości względem bliźnich. Pan Jezus udzielił wskazówek Sr. 
Faustynie, co do sposobu sprawowania Godziny Miło -sierdzia. Staraj się w tej Godzinie 
odprawiać drogę Krzyżową o ile ci na to, obowiązki pozwolą. Jeśli nie możesz odprawić Drogi 
Krzyżowej to chociaż wstąp do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne Miłosierdzia w 
Najświętszym Sakramencie. Jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, 
gdzie jesteś, przez króciutką chwilę. Odpowiedzmy na wezwanie, Pana Jezusa, które kieruje 
przez Sr. Faustynę do każdego z nas, aby w tej Godzinie trwać i łączyć się w uwielbianiu Bożego 
Miłosierdzia i wypraszania Bożego Miłosierdzia dla nas i dla całego świata. Trwajmy na tej 
modlitwie wszędzie tam, gdzie jesteśmy. 
           Akt poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu 
O Najmiłosierniejszy Jezus, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łaski nieprzebrane.         
Ufam bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.        
Oddaję  się Tobie całkowicie i bez zastrze-żeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do 
Chrześcijańskiej doskonało-ści. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł 
miłosier-dzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników; 
niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapio-nym. Strzeż mnie więc, o Jezus, jako 
swojej własności i swojej chwały. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie 
moją słabość, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy 
ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego Miło-sierdzia, zaufali Mu i wysławiali je na 
wieki wieków. Amen.      


