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     In the Most Blessed Sacrament, God        

becomes the “neighbour” to every human   

being. He is especially close to us in the Most 

Blessed Sacrament. He becomes the “Living 

bread” for us. He reveals to us His Human and 

humble Love. He reveals God’s Incarnate Love 

for man. He is the Incarnate Love of God. It is 

in the Blessed Sacrament that He left us the 

memorial of His Passion, so that we may          

constantly experience the fruits of our         

Redemption. It was God who revealed Himself 

and offered the people the Covenant, who  

accepting this Covenant, declared: “We 

will fulfill all the words that the Lord 

has spoken”. The condition of the Covenant 

was the Ten Commandments. Moses sprinkled 

the Blood of Covenant on the people. This 

event foreshadowed what the Lord Jesus had 

accomplished who sealed the New Covenant 

with His own blood, which gives us hope for 

eternal salvation. How will I repay You? –

asks the Psalmist and announces that He will 

make a sacrifice of praise and will call on the 

name of the Lord and that he will fulfill his 

vows, that is, he will keep the Command-

ments. It was Christ who purified us with His 

sacrifice and made us capable of a true service 

to God in the New Covenant, the center of 

which is the Eucharistic Sacrifice of the Holy 

Mass. 

MOST HOLY BODY & 
BLOOD OF CHRIST 

 June 6th, 2021    YEAR  B 

* REFLECTION * 

SACRAMENTS: 

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

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  

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

WEEKEND  
  MASSES                                              

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

 

CANADIAN CROATIAN HOME ASSOCIATION SEEKING COMMUNITY INPUT 
 

For over 100 years the Croatian community has had a presence in Sault Ste. Marie. And for 
most of that time there was a place for people of Croatian heritage to come together. That era 
came to an end when Canadian Croatian Home Association – Sault Ste. Marie (CCHA-SSM) sold 
the Croatian Hall – Hrvatski Dom in August, 2020. The question now being raised is how do you 
create awareness and revive interest in heritage and culture when you no longer have a physi-
cal location? 
 

The CCHA-SSM is seeking community input to help them plan for the future of the organization. 
An invitation to participate is extended to persons of Croatian heritage, their partners and all 
people in the community who love and embrace Croatian culture. President and committee 
member Rick Tomas encourages those completing the 10-minute survey to consider "What 
would you like the CCHA-SSM to look like for your children and your children's children?"  
 

All responses are voluntary and anonymous. The survey will be active until June 15, 2021 and 
the link can be found at https://www.surveymonkey.com/r/RCDVGFX 

June 11th, 2021 -  WORLD DAY OF PRAYER FOR PRIESTS. 

Message from The Most Reverend Thomas Dowd, Bishop of Sault Ste. Marie. 

     It may seem strange that we have a special day for the sanctification of priests.  After all, 

aren’t we all called to be holy?  Of course we are!  But holiness does not come about through 

our own effort alone.  Part of loving our neighbour is desiring their holiness too. 

     What are we asking from God when we pray for the sanctification of priests?  First and 

foremost, we pray that our priests may know God personally, throgh the gift of the Holy Spirit, 

and may fall more deeply in love with the Lord, day by day.  As that love deepens, the priests 

may then come to love those whom God loves, from the depths of God’s heart.  It’s not for 

nothing that this day of prayer is set on the Solemnity of the Sacred Heart! 

     My experience as a bishop has confirmed for me an earlier intuition: that the pople of God 

really want to love and support their priests.  There is a deep desire, even a need, to feel and 

live this love, and to carry their priests in their hearts. Praying for the sanctification of priests is 

about living this dream.  

     Personally, I am deeply grateful to all those who have supported me in my own vocation.  

Feeling their love has encouraged me to love and support others in turn.  Please pray for your 

neighbour, the priest, in good times and in tougher ones, that they may know the love of the 

Lord in his life. 

http://www.holyfamilyparishssm.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/RCDVGFX


Daily Readings  ~  Year B     I 

Jun 7 1st Reading: 2 Corinthians 1.1-7 
Gospel: Matthew 5.1-12 

Jun 8 1st Reading: 2 Corinthians 1.18-22 
Gospel: Matthew 5.13-16 

Jun 9 1st Reading: 2 Corinthians 3.4-11 
Gospel: Matthew 5.17-19 

Jun 10 1st Reading: 2 Cor. 3.15-4.1,3-6 
Gospel: Matthew 5.20-26 

Jun 11 1st Reading: Hosea 11.1-4, 8ac-9++ 
2nd Rdg: Ephesians 3.8-12, 14-19 
Gospel: John 19.31-37 

Jun 12 1st Reading: Isaiah 61.9-11 
Gospel: Luke 2.41-51 

Jun 13 1st Reading: Ezekiel 17.22-24 
2nd Reading: 2 Corinthians 5.6-10 
Gospel: Mark 4.26-34 

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

         Pray for the sick in our parish: 

Praise 
Grant us we pray, so to revere the sacred 
mysteries of your Body & Blood that we 
may always experience in ourselves the 

fruits of your redemption. Amen. 

Announced Weekly Masses 
Mon  Jun 7   
      9:30am     

 
~ Health and Blessings for Krzysztof & for  

blessings for family on successful birth of a 
healthy baby. 

Tues  Jun 8 
       9:30am 

 

 Jim & Ina Dear by Diana Opryszczko 

     9:30am  

St. Ephrem, Deacon, Doctor 
 Jim & Ina Dear by Vince & Dora Plastino 

9:30am 
 

 Matgorata & Jan Bruszewscy  
           by Diana Opryszczko

Fri  Jun 11 

    3:00pm  

   THE MOST SACRED HEART OF JESUS 
   WORLD DAY OF PRAYER FOR PRIESTS 
At the Hour of God's Mercy for atonement for our 
sins and for the sins of the whole world.   

 Sat  Jun 12 

      8:30am 

      4:00pm 

IMMACULATE HEART OF THE BLESSED  
                 VIRGIN MARY 
 

~ According to the intentions of all parishioners 

 Sun  Jun 13 
      9:30am 

    11:00am 

ELEVENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
~ For the Knights of Columbus #12003 
 Giovanni Richichi by family 

 

Polish Lektor June 13th 

11:00am  H. Rogaczewski 

English Lectors June 12th & 13th 

4:00pm C. Quinlan 

9:30am K. Hemsworth 
FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH 
1. W Najświętszym Sakramencie Pan Jezus zostawił pamiątkę swej męki. Ciało i Krwi, które 

przyjmujemy. Jezus karmi nas swoim Ciałem. Zdumieni śpiewamy: Mądrość stół zastawiła 
obficie - i na Święto zaprasza swój Lud. Przybądźcie na Ucztę - Syna Bożego. Przyjmijcie Ten 
Chleb - co Pan daje nam. Naród wybrany doświadczył dobroci Boga. On ich karmił na 
pustyni, poił wodą ze skały...Msza św jest Ucztą i Ofiarą Chrystusa, który wydaje się za nasze 
grzechy. Jego Krew obmywa nas z grzechów i uzdal-ia, abyśmy wiernie kroczyli za 
Chrystusem, który karmi nas swoim Cia-łem i udziela nam swojego Boskiego życia.    

     This Offering of the Eucharist is the sacrifice of the glorified Christ. It was the Blood of Christ 
that sealed the New Covenant. His Passion and Death in the human body is the price of our sal-
vation. Jesus taught: “I am the Living Bread, which came down from heaven. If anyone eats 
this bread, they will live forever”. 
      It is Christ who gives His Church the gift of unity and peace. The Church is the Mystical Body 
of Christ and each baptized person is a member of His Body, as we see it in the figure of Christ – 
with His face and His robe decorated with the photos of our parishioners. “Whosoever eats My 
Body and drinks My Blood remains in Me and I in him (John 6, 56). Today we ask that the One 
who created us, who made us members of His Body, announces to us the joy of full participa-
tion in God’s life by receiving the Most Precious Body and Blood of Christ in our mortality. Let 
nothing separate us from Christ. He is amongst us. He hid himself in the form of Bread. If He 
had hidden Himself under the guise of some other precious food then the poor would not have 
access to Him. God became Bread, to be the simplest food for all; so that we could receive Him 
in the Eucharist. He encourages and invites; “Come and be filled with My Bread. Drink the 
Wine that I have prepared”, but He also clearly commands us to do so. “Take and eat … This is 
My Body ... This is My Blood ...” If you do not eat the Body of the Son of Man and do not 
drink His Blood, you will have no life in you. These invitations and promises are born of His 
great desire to unite with us in this Most Holy Sacrament.    

  GOSPEL ACCLAMATION  
     Sunday, June 6th, 2021  

I am the living bread that came down 
from heaven, says the Lord; whoever 
eats of this bread will liver forever. 

Alleluia !

WEDDING BANNS    #2 
There is a promise of marriage between  

Devin David Boston  
son of Terrence Roy Boston & Annette David McMaster (nee Olsen) 

 & 
Emilia Biały  

daughter of Stanisław Biały & Elżbieta Biały (nee Wysocka)  

The banns are publish only in our parish. If someone knows anything 
that will make this marriage invalid, please contact Parish Priest at 

Holy Family Parish. (705-253-5523). 

 

BULLETINS 
AVAILABLE AT 

THE OFFICE 
DOOR.  

If you know some-
one who does not 
get emails, please 

let them know. 

See attached message from Bishop Dowd on the tragedy  

at Kamloops Indigenous Residential School. 

Soloemnity of Sacred Heart of Jesus, June 11, 2021. 
See Attached message in Polish on the 100th Anniversary 
of Dedication of Poland to the Sacred Heart of Jesus. 

Bishop Thomas Dowd has sent out a decree 
regarding the reopening of the churches.  We 
are allowed to have 9 people at Mass plus     
Fr. Boguslaw for a maximum of 10. 
 We are still required to sign-in, wear masks, 
sanitize and stay 6 feet from others as per      
Public Health Safety Protocols. 
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L.dz. 940/2021               Łowicz, dnia 28 maja 

2021

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście 
ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie 
on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się 
do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym 
wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, 
pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł 
zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią 
i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można 
przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się 
w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione 
Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego 
„gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest 
bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem. 

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca 
przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu 
światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i 
wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem 
cywilizacji miłości. 

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia 
i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi 
Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z 
kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek. 
Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, 
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uformowanej również przez nabożeństwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w 
latach jej służby w Kościele. 

Historia kultu

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił 
się na skutek objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy 
z XVII wieku, podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. Liturgiczne święto 
Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako 
przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego 
Serca Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując 
memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już 
wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 
1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. 

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu 
Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy 
bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród 
Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik 
„Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd 
nie odbudowany. 

Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy 
Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego 
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a trzy lata później, 
28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński 
na Jasnej Górze - w obecności niemal miliona wiernych - odnowił akt 
zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny 
akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej 
bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O odnowę na polskiej ziemi

Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, 
dlatego, że osobiście i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest 
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Miłością. W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego 
serca” (Mt 11, 29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, 
jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć. 

W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia 
za  dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się 
znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów 
(Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii. 

Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy 
właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne 
w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią 
i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona 
wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której 
przetrwaliśmy przez stulecia. 

W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy 
rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie 
zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym 
człowieku – także innym czy myślącym inaczej - potrafili dostrzec brata. 
Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie 
chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty 
ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie 
zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu 
świadectwo! 

Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. 
W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych 
i umocnienie więzi rodzinnych - o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu 
rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego 
przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony. 

Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności 
tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez 
niektórych duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania 
seksualnego - jak ostrzegał papież Benedykt XVI - może skutecznie przyćmić 
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blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o 
przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską. 

Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które podlega 
atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności 
doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny 
sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, 
nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również 
w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności. Znakiem cywilizacji 
miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie 
ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia. 

Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. 
Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu 
przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo 
w  XX  stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli 
zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam 
zbawienie”. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego 
i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych 
i wszystko, co nas stanowi. 

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, 

zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Zarządzenie:

List pasterski Episkopatu Polski w setną rocznicę poświecenia Narodu Polskiego 
Najświętszemu Serca Pana Jezusa Budujmy cywilizację miłości, należy odczytać na wszystkich 
Mszach świętych w niedzielę 6 czerwca br.
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WIKARIUSZ GENERALNY

    Ks. Prał. Wiesław Wronka












