
 
   

     Whoever has daily bread – lives peacefully 
and yet can be a poor person.  Also there are 
people who are constantly trembling at the 
thought of whether they will have something    
to eat tomorrow – these people are who live in 
poverty.  Jesus demands poverty of us.  Howev-
er poverty is considered a scandal and so for 
those who are rich they should have remorse 
and shame.  The people of Jesus who were     
miraculously fed were not destitute.  They only 
risked being hungry to hear Jesus.  They were 
not saints either, some did not even know what 
faith that Jesus was asking of them.  Jesus fed 
them and thus gave them a sign that would fa-
cilitate their faith in Him.  For us, the multiply-
ing of bread is a sign that should deepen our 
faith.  He, Himself gives power and strength to 
His people.  He is the Protector of the believers.  
He shows us His great mercy, and encourages 
us to do good, to make wise use of the fleeting 
things, to obtain eternal good.  Elisha’s multi-
plying of the loaves of bread brings us to the 
Lord Jesus: The ‘gift of bread’ is a sign of the 
Messianic times, it signifies an abundance of 
peace and joy.  The miracle of Elisha and the 
multiplying the loaves by Jesus leads us to an 
understanding of the Eucharistic Bread: “Serve 
the people so they can eat.”   
They make us aware that it is God, ‘The Chosen 
One’ of those who believe, who opens His 
hands and feeds us to our fullest.  The lives of 
those who partake of the same bread should be 
marked by ‘unity’.    

* REFLECTION * 

...Continued inside bulletin 

SEVENTEENTH SUNDAY  
OF ORDINARY TIME 
 July 25th, 2021   Year B 

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        

 

Flowers By Routledge’s Florist    
Arrangements for all occasions  

Owner  Pamela Pezzotti 
705-946-1819    or    Toll Free 1-877-688-7943 

flowersroutledge@outlook.com 
Market Square Mall  ~ 275 Second Line W. 

  

Knights of Columbus 
St. Joseph the Worker  

Council 12003 

A Catholic men’s fraternity serving needs of family,  
church and Community. 

Call: Grand Knight: Ernie Console @ 942-2922  
Deputy Grand Knight: John Sullivan @ 253-5752  

BOB’S SHEET METAL 
  Furnace Ductwork * Ventilating Systems 

* Roof Flashing *  
Custom Bending for the Professional or  

“do-it-yourself ” 
Phone: 705-949-9797  Bob & Marion Leach 

Email –bobssheetmetal@yahoo.ca 

   The Catholic Light           
Listen online or download  
our app at: theCatholicLight.com 

940 AM St. Ignace            88.9 FM Alpena 
1230 AM Grayling             90.0 FM Charlevoix 
88.3 FM Traverse City     91.3 FM Tawas 

 relevan    radio 

This will be beneficial in keeping our parish thriving 
and open for parishioners to continue here in        

worship & adoration of our Lord.   

 

All you need in Steel Shapes, Plates, Rebars & Mesh 

  
705-256-7957 

215 DRIVE-IN RD Sault Ste. Marie 
KLAUD.THIEL@TRADERSSTEEL .C

A 
WWW.TRADERSSTEEL.CA 

WE ARE FULL METAL PROCESSING 
SERVICE COMPANY 
WE STOCK STRACTURAL, EXOTIC 
METALS AND MUCH MORE 
OPEN TO PUBLIC 8-4:30 DAILY M-F 
PICKUP AND DELIVERY AVAILABLE 

The Hour of God’s Mercy...continued... 

http://www.holyfamilyparishssm.ca/
http://WWW.TRADERSSTEEL.CA


Daily Readings  ~  Year B     I 

Jul 26 1st Reading: Sirach 44.1, 8, 10-15 
Gospel: Matthew 13.16-17 

Jul 27 1st Rdg: Exodus  33.7-11; 34.4b-9, 28 
Gospel: Matthew 13.36-43 

Jul 28 1st Reading: Exodus 34.29-35 
Gospel: Matthew 13.44-46 

Jul 29 1st Rdg: Exodus 40.16-21, 34-38 
Gospel: John 11.17.27 

Jul 30 
Gospel: Matthew 13.54-58 

Jul 31 1st Reading: Leviticus 25.1, 8-17 
Gospel: Matthew 14.1-12  

Aug 1 1st Rdg: Exo. 16.2-4, 12-15, 31a++ 
2nd Rdg: Ephesians 4.17, 20-24 
Gospel: John 6.24-35 

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

         Pray for the sick in our parish: 

Praise            
    The Lord is just in all His ways, 

 and kind in all his doings.         

                                                    Psalm 145 

Announced Weekly Masses 
Mon  Jul  26  

   11:00am  

St. Anne & St. Joachim, Parents of the Blessed 
Virgin Mary 

~  For all grandparents 
Tues  Jul  27     NO MASS 

  
    9:30am

7:00pm     

St. Sarbelius Makhlufa, Priest 

 Percy Fillion by Marion Leach  

~ Za naszych zmarłych i za cierpiących w czyśćcu  

    9:30am 

 St. Martha, Disciple of the Lord 

 Francis Plastino by Vince & Dora Plastino 

Fri  Jul  30 
 

    3:00pm  

   St. Peter Chrysologus, Bishop, Doctor 
At the Hour of God's Mercy for atonement for our 

sins and for the sins of the whole world.   
~ Blessings & Graces for Fr. Boguslaw

 Sat  Jul 31 

     8:30am 

     4:00pm 

St. Ignatius of Loyola, Priest 
~ O łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla Moniki 

zam mama 

~ According to the intentions of all parishioners 

 Sun  Aug 1 

     9:30am 

 

   11:00am 

EIGHTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
   St. Alphonsus Liguori     
 Deceased Members of the Holy Family CWL  
 Peter Heaney by Marg Twentyman 
 Orlando Rizzo  

Michalinę Pawlak zam. I. Toś 

Polish Lektor Aug 1st 

11:00am   Dubreuil family 

English Lectors July 31st & Aug . 1st 

4:00pm Whoever is available 

9:30am Whoever is available 

     One Body, One Spirit and One Hope – such a community is the Church of Christ – One Lord, 
One Faith, One Baptism.  This the source from which the Church is born.  Let us learn to bear 
one another ‘in love’.  Where unity is destroy, fellowship with Christ disappears.  Maintaining 
the unity of the Church is a constant task of all believers.  Only a united Church can be the image 
of God and bear a credible witness to God’s love which is revealed in Jesus Christ.  The multiply-
ing of the loaves of bread points to the Mystery of the Person of Jesus Christ.  Today Jesus re-
moves Himself from the audience, and on the following Sunday Jesus will reveal the deepest 
meaning of the multiplying of the loaves.  Today the Psalmist exclaims: “Bless my soul Lord, and 
do not forget about His graces and blessings”. (Ps 103)    
     In every Mass we offer gifts from the blessings received from the Lord and in every Eucharist 
we receive the Gift of His irrepressible Love, the fruit of the Tree of the Cross, the Body of Christ, 
which reveals God’s mercy to us.  In the Eucharist is hidden the seed of our immortality.  Let us 
remember the words of the Lord:  “Blessed are the merciful, for they will receive mercy.  
Blessed are the pure of the heart for they will see God.” 

FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH 
1. Boże, Obrońco ufających Tobie, okaż nam swoje miłosierdzie. Naucz mądrze używać rzeczy 

przemijających.Wspomóż! Udziel siły nieustannego zabiegania o dobra wieczne. Podaj ludziom 
chleba. Niech jedzą! Niech nasycą swój głód. Niech  podzielą chleb z pokorą i cichością znosząc jedni 
drugich, a będzie to znakiem, że Bóg nawiedził swój lud. Jezus rozdał tyle, ile kto chciał, aż się nasycili.  

2. W ubiegłą Niedzielę, July 18, 2021 r. miał miejsce Chrzest dziecka, które otrzymało imię 
MARCELA, HELENA NOWOSIELSKI.  Rodzicami chrzestnymi mieli zaszczyt zostać: Cristina 
Paciocco i Stephen Christian. Rodzicom Marceli – Julii Pieskowicz i Robertowi 
Nowosielskiemu i Chrzestnym oraz Dziadkom – Gratulujemy!   

  GOSPEL ACCLAMATION  
     Sunday, July 25th, 2021  

A great Prophet has risen  
among us; God has looked         
favourably on his people. 

A l l e l u i a !

 AUGUS T INTE NTIONS FOR  PRAYER   Un iversa l :   

The  Church ~ Let  us  pra y for the  Church ,  that  She 

ma y receive  from the  Ho ly Spir i t  the  grace and  

s trength  to  reform herself  in  the  l ight  of  the  Gospel .  

The Hour of God’s Mercy. 

CONGRATULATIONS  

 Robert Nowosielski & Julia Piskiewicz on the 
Baptism of their baby  

Marcela Helena Nowosielski   

on Sunday, July 18, 2021  

at Holy Family Parish. 



REFLEKSJE NA GODZINĘ MIŁOSIERDZIA. 

            Koronka do Miłosierdzia Bożego należy do najbardziej rozpowszechnionych modlitw na całym 
świecie. Po Różaniec i po odmawianie Koronki sięgają ludzie na całym świecie. Warto sobie przypominać 
o tym, czym jest Koronka? Jaka jest geneza jej powstania znaczenie?   
Myślmy, abyśmy tę Koronkę poprawnie i zgodnie z życzeniem Pana Jezusa starali się odmawiać.  Pan 
Jezus podyktował tę modlitwę Siostrze Faustynie, w Wilnie, Września 13, 1935 roku. Siostra Faustyna 
miała wtedy wizję Anioła, który z woli Bożej, miał ukarać ziemię. Siostra zapisała: „kiedy ujrzałam ten 
znak Bożego gniewu, który miał dotknąć ziemię, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a 
świat będzie czynił pokutę. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu przeniknęła 
mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć mojego błagania. W tej samej chwili poczułam moc łaski Jezusa. 
Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie usłyszanymi. Kiedy tak się modliłam ujrzałam 
bezsilność Anioła, który nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Na 
drugi dzień rano, kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: <Ile razy wejdziesz do 
kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której Cię wczoraj nauczyłem>. Jeszcze raz Pan Jezus podyktował Jej – 
słowa Koronki i pouczył jak ją odmawiać. W tej modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu, Ciało i Krew, duszę i 
Bóstwo, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a więc Jego Boską Osobowość i Jego Człowieczeństwo. W ten 
sposób jednoczymy się z Ofiarą Jezusa, złożoną na Krzyżu dla zbawienia świata. Mówiąc zaś słowa: 
<Ofiarowujemy Ci Najmilszego Syna Twojego>, odwołujemy się do tej Miłości, jaką Bóg Ojciec darzy 
swego Syna, a przez Niego – wszystkich ludzi. A więc odwołujemy się do najsilniejszego motywu... aby 
być wysłuchanym przez Boga. Na małych paciorkach koronki – powtarzamy słowa < Dla Jego Bolesnej 
Męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata> Odwołujemy się tu do zadośćuczynienia złożonego 
przez Jezusa za nasze grzechy ile raczej –jak każe wierność duchowi tego nabożeństwa – odwołanie się 
do Miłości Miłosiernej Ojca i Syna, o której świadczy Męka i śmierć Krzyżowa Jezusa. Mówiąc inaczej: 
<tyle trudu i męki nie może być daremne>. Zgodnie z tekstem Koronki i duchem Nabożeństwa do Bożego 
Miłosierdzia, trzeba prosić o Miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Słowo „nas” oznacza 
odmawiającego modlitwę i tych, za których on pragnie lub jest zobowiązany się modlić. 
Natomiast „cały świat” – to wszyscy ludzie żyjący na ziemi i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Tak 
modląc się, wypełniamy uczynek Miłosierdzia, który jest koniecznym warunkiem otrzymania miłosierdzia 
od samego Boga Pan Jezus w kilkunastu objawieniach ukazywał wartość i skuteczność tej modlitwy oraz 
przekazał obietnice jakie do niej przywiązywał. Pan Jezus powiedział do Siostry Faustyny <Przez 
odmawianie tej Koronki, podoba mi się dać wszystko, o co prosić będą – dodając – jeżeli będzie to 
zgodne z Moją wolą> Wola Boża jest wyrazem Miłości do człowieka. Wszystko, co jest niezgodne z wolą 
Bożą, jest albo złe, albo szkodliwe i dlatego nie może być – przez Najlepszego Ojca nam udzielone. 
Szczególne obietnice dotyczą Godziny śmierci, łaski szczęśliwej śmierci i spokojnej śmierci, którą 
otrzymują odmawiający tę Koronkę i konający przy których inni jej słowami modlić się będą. Każdej 
duszy, która odmawiać będzie tę Koronkę, bronię w Godzinie śmierci jako swej Chwały, albo jeśli przy 
konającym inni ją odmówią – dostąpi on tego samego odpuszczenia...  
Kiedy przy konającym odmawiają tę Koronkę, uśmierza się gniew Boży, a niezgłębione Miłosierdzie 
ogarnia duszę. Kapłani będą ją podawać grzeszni-kom jako ostatnią deskę ratunku i chociażby grzesznik 
był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę – dostąpi łaski z nieskończonego Mego 
Miłosierdzia. 
            Odmawiajmy jak najczęściej Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Można ją odmawiać nie tylko o godzinie 15:00 or 3:00 p.m. w Godzinie Bożej Męki ale także w wielu 
innych okolicznościach. Np. w Kościele, w domu, na spacerze, wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. 
Pamiętajmy słowa skierowane do Siostry Faustyny: <Przez odmawianie tej Koronki zbliżasz ludzkość do 
Mnie>  

DON’T FORGET TO USE 

OUR HOLY FAMILY WEBSITE www.holyfamilyparishssm.ca   

We are blessed to have a website, not all churches have a website or          
someone to maintain, update and insert relative information. 

 Be sure to thank Deacon Larry for his devotion to maintain our website. 

Please take advantage and use it for reference and a spiritual boost. 

From The Diary of Saint Faustina      # 446 Then I saw the Lord Jesus nailed to the cross. 

When He had hung on it for a while, I saw a multitude of souls crucified like Him. Then I saw a sec-

ond multitude of souls, and a third. The second multitude were not nailed to [their] crosses, but 

were holding them firmly in their hands. The third were neither nailed to [their] crosses nor hold-

ing them firmly in their hands, but were dragging [their] crosses behind them and were discontent.  

Jesus then said to me, “Do you see these souls? Those who are like Me in the pain and contempt 

they suffer, will be like Me also in glory.  And those who resemble Me less in pain and contempt, 

will also bear less resemblance to Me in glory.” 

July 26, SAINT ANNE AND SAINT JOACHIM, (CHRISTIAN’S GRAND-PARENTS DAY) 

Parents of the Blessed Virgin Mary, Anne & Joachim, Jesus’ grandparents.   

Today is an occasion for us to celebrate Christian Grandparents Day.  Anne & Joachim, their worship 
developed under the influence of Mary.  
      Because of the past evil pagan traditions the Church erected churches in the name of St. Anne to 
change this lack of respect for elders. These pagan traditions were developed because of the disrespect 
they had for old people and their elders were driven out of the house. If they were strong enough, they 
went to the forest, built a mud hut, or occupied a cave, or built something in the type of a basement in 
which they lived. Of course, they also had their territory on which they collected fruit, mushrooms, and 
hunted on the ground. Anyone who found themselves in their territory was treated badly, hence stories 
about witches were created. 

Święci Anna i Joachim, rodzice Błogosławionej Dziewicy Maryi,  według tradycji pochodzącej 
z II wieku byli dziadkami Jezusa. Pod wpływem kultu Maryi i także pogańskiej tradycji przyczynili 
się do Nabożeństwa ku czci Świętej Anny i Joachima, ponieważ ludzie w starszym wieku byli 
wyganiani z domu. Jeśli byli wystarczająco silni szli do lasu, budowali ziemiankę z ziemi lub 
zamieszkiwali w jaskini przez ostatnie lata życia. Oni także wyznaczali sobie swoje terytorium w 
lesie, gdzie zbierali owoce, grzeby i polowali na zwierzynę. Każdy kto wchodził na ich terytorium 
był źle widziany i tak powstały opowiadania o „babach jagach”. 


