
         

     Christ calls: for conversion and to believe in the 
Gospel. What kind of people does the Lord Jesus use? 
For the second time the Lord spoke to Jonah to go to 
Nineveh and to preach conversion. First, Jonah ran 
away from God. Today Jonah “got up and went to 
Nineveh as the Lord had said:” The prophet carries 
out the order of God. He went through a path of 
personal conversion. He now sees with the eyes of 
God, he already is a different man. He now submits to 
God’s command: go and preach con-version to 
Nineveh. The author wrote: The people of Nineveh 
believed in God, proclaimed a fast and put on 
sackcloth, from the greatest to the smallest. Firstly, 
faith in the Word as preached by the man of God: 
Another forty days and Nineveh will be destroyed. 
Secondly, The Ninevites believed God; they fasted, 
made an act of mortification, the people fasted and 
prayed. Thirdly, the people put on sackcloth. From 
the greatest to the smallest… This is a great act of 
humbleness, of great humility, which makes people 
aware of their smallness Jonah believes in God, who 
guides the history of the world and human history.  
     God showed great Mercy to Nineveh and God took 
pity. Great Divine Mercy saved the people of Nineveh 
from misfortune.  
     St. Paul presents the process of conversion and uses 
the phrase: Time is short.  The Apostle uses the word 
KAIROS. Kairos is a special time, in which we receive the 
fulfillment of an extremely important activity. Kairos is 
the time when God’s grace works. This time is very 
short, similar to the time sailors have to stow their sails 
nearing a shore. The Apostle wants to tell us that we 
should look with our eyes always for this very shore to 
which we are heading throughout our lives. This shore is 
the Promised Land, the shore of Heaven is really close 
so we should live as converted peoples.  
 ...Continued inside bulletin 
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III NIEDZIELA ZWYKŁA , Rok B, 2021 

Chrystusa wzywa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pomyśl jakimi ludźmi się posługuje Pan Jezus. 
Po raz drugi Pan przemówił do Jonasza, aby szedł do Niniwy i głosił nawrócenia. Najpierw Jonasz uciekał 
przed Bogi-em. Dziś Jonasz „wstał i poszedł do Niniwy jak powiedział Pan”. Prorok wypełnia polecenie 
Pana Boga. On przeszedł drogę osobistego nawrócenia. Teraz widzi oczami Boga. On jest już innym 
człowiekiem. Teraz podporzą-dkowuje Bożemu poleceniu: idź i głoś nawrócenie Niniwie. Prorok wypeł-
nia Bożego polecenie. Autor zapisał: Uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w 
wory od największego do najmniejszego. Najpierw, Wiara w Słowo, które głosił Boży mąż: Jeszcze 40 
dni a Niniwa zostanie zburzona. Niniwici uwierzyli Bogu. Ogłosili post, uczynili akt umartwienia, lud 
pościł i modlił się. Trzecia czynność, mieszkańcy Niniwy przyoblekli się w wory. Od największego do 
najmniejszego... Oto akt wielkiego uniżenia, wielkiej pokory, który uświadamia ludziom ich małość. 

Jonasz wierzy w Boga, który kieruje dziejami świata i dziejami człowieka. Bóg okazał Niniwie wiekie 
Miłosierdzie. I ulitował się Bóg... Wielkie Boże Miłosierdzie ocala mieszkańców Niniwy - od nieszczęść. 
SW PAWEŁ przedstawia proces nawrócenia i używa określenia: Czas jest krótki. Apos-toł używa słowa 
CAIROS, Kairos to jest czas wyjątkowy jaki otrzymujemy dla wypełnienia niezwykle ważnej czynności. 
Kairos to czas w którym działa Łaska Boża. Ten czas jest krótki, podobny do czasu jaki mają żegla-rze 
dobijający do brzegu, zwijający żagle. Widzą, że są blisko, widzą brzeg i zwijają żagle. Apostoł chce nam 
powiedzieć, że nieustannie powinniśmy mieć przed oczami, ten właśnie brzeg do którego zdążamy przez 
całe nasze życie. Ten brzeg Ziemi Obiecanej, brzeg Nieba, jest naprawdę blisko, dlate-go powinniśmy żyć 
jak człowiek nawrócony. Przemija postać tego świata. Paweł zachęca nas abyśmy zdążali do tego świata, 
który nie przemija. A do którego wprowadza tylko Jezus, który mówi: Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię. Potrzebna jest nam wyciągnieta dłoń Boga, abyśmy z tego morza po którym płyniemy - mogli 
zostać uratowani i znaleźć się na brzegu niebieskiej Ojczyzny. Oto Jezusa powołujący ludzi, którzy będą 
głosili dzieło nawrócenia jak pro-rok Jonasz. Zacznijmy od zdania. Czas się wypełnił i bliskie jest króles-
two Boże. Jezus używa słowa kairos. Czas łaski, Czas zbawienia, czas wyjątkowej bliskości Boga. Czas po 
prostu nadszedł, rozpoczął się i trwa. To jest czas królowania Boga. To czas Jezusa, Jego miłującej 
Obecności w życiu świata. Ewangelista opowiada nam o powoła-niu Andrzeja i Szymo-na, Jakuba i Jana. 
Jezusa przechodzi obok Jeziora Galilejskiego, tam gdzie żyją i pracują przyszli uczniowie. Ewangelista 
zwraca uwagę na spojrze-nie, którym Jezus ogarnia Andrzeja i Szymona, Jakuba i Jana. To spojrzenie jest 
ukazane jako przenikające wnętrze ich serc. Zajętym  łowieniem ryb, płukaniem i naprawianiem sieci, 
Pan Jezus składa niezwykłą obietnicę ...sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Chrześcijanin, człowiek 
ochrzczony, to wyłowiony z Morza i powołany do nowego życia w Chrystusie i z Chrystusem. Apostoł 
mówi: Uratowany spośród tego przewrotnego pokolenia. Oto jak powołani odpowiadają na słowa 
Chrystusa. Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Natychmiast zostawili ojca swego, Zebedeusza, 
w łodzi, razem z najemnikami i poszli za Nim. Zostawiają rodzinę, ojca, przedsiębiorstwo rybackie, - 
zostawiają wszystko, ufając całkowicie Jezusowi. Trzeba czasu zanim uczniowie staną się rybakami. 
Trzeba czasu na wpatrywanie się w Jezusa, wsłuchiwanie się w Jego słowa - ratujące ludzi, jak Jezus, oni 
mają kontynuować misję wielkiego Rybaka, którym jest Sam Jezus Chrystus, który wyławia każdego, kto 
ku Niemu się zwaraca z Morza grzechu i śmierci i wprowadza na drogę nowego życia – do Krainy życia 
wiecznego. 

http://www.holyfamilyparishssm.ca/


FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH  

1.  Przychodzimy prosić, Ciebie, Boże, abyś pokierował naszym życiem, aby rychło 

nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Nawrócić się - to proces całego naszego 

życia z wiary. Prosimy: Ucz mnie Twych dróg , Panie, ucz mnie Twych dróg. 

Pomóż nam zrozumieć i uwierzyć, że warto żyć szlachetnie, w miłości braterskiej. 

Błagamy: Wszystkim Rodzinom udziel Chryste/ pokoju, zgody i wesela./ Niech znajdą 

w Tobie jedność serca / i pomoc w ciężkich chwilach próby. Abyśmy mogli obfitować 

w dobre uczynki. Jonasz nakłonił Niniwę do pokuty. Bóg pozwala się przeprosić a 

Jego gniew zmienia się we współczucie. On obdarza przebaczeniem. Sens życiu ludzi 

nadaje wolna decyzja człowieka, żyjącego dla Chrystusa, przez codzienne 

poświęcenie. Publiczne wystąpienie Jezusa jest znakiem, że zbliżyło się Królestwo 

Boże a Jego obecność zobowiązuje wierzących do nawrócenia, pokuty i wiary w 

Ewangelię.  

Daily Readings  ~  Year B     I 

Jan 25 1st Reading: Acts 9.1-22 
Gospel: Mark 16.15-18 

Jan 26 1st Reading: Hebrews 10.1-10 
Gospel: Mark 3.31-35 

Jan 27 1st Reading: Hebrews 10.11-18 
Gospel: Mark 4.1-20 

Jan 28 1st Reading: Hebrews 10.19-25 
Gospel: Mark 4.21-25 

Jan 29 1st Reading: Hebrews 10.32-39 
Gospel: Mark 4.26-34 

Jan 30 1st Reading: Hebrews 11.1-2, 8-19 
Gospel: Mark 4.35-41 

Jan 31 1st Reading: 18.15-20 
2nd Rdg: 1 Corinthians 7.32-35 
Gospel: Mark 1.21-28 

* 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 10, 14) 
The Lord has overturned the thrones  

of princes and set up the meek  
in their place. 

Announced Weekly Masses 
Mon  Jan 25 
       9:30am 

Feast-Conversion of St. Paul the Apostle 
 Bolesław Rutkowski  

Tues Jan 26 

 

        9:30am 

St. Timothy & St. Titus, Bishops; Timothy is 
the Patron Saint of stomach & intestinal 
disorders.  Titus is the Patron Saint of Crete 

 Gino Aceti by Gina Aceti 

     9:30am

6:30pm 

St. Angel Merici, Virgin, Patron of those who 
have lost parents, the sick and those who 
are physically challenged. 

      Blessed Jerzego Matulewicza, Bishop 

 Jason Leach by Rosina Gualtieri 

~ O zdr. i błogosławieństwo w 20. r. ślubu  
Krzysztofa, Diany i ich dzieci.  

9:30am 

St. Thomas Aquinas, Priest, Doctor of the 
Church, Patron of Catholic Schools & 
Universities.  

~ Janina Żmuda by Mary & Al Caputo 

Fri  Jan 29 

 

     3:00pm 

   Błog. Marii Lament, Założycielka Misjonarek 
Świętej Rodziny 

At the Hour of God's Mercy for atonement for our 
sins and for the sins of the whole world. 

  Ks. Stanisław Kapica  

 Sat  Jan 30 
 

      8:30am 

      4:00pm  

Bl. Bronisław Markiewicz, Founder of 
Michaelites Fathers 100 years Jubilee 
of Michaelites  

~ For Michaelites Fathers –O Lord, help them 
to serve God and people humbly. 

 Domenic Misasi by Natale & Lina Misasi 
~ Health & Blessings for Marcella by Tom & 

Laurie Walton 

 Sun  Jan 31 

 
      9:00am       

     11:00am  

~ For all parishioners  

 Stanisław Soroka zam. córka.  Sun. Jan. 24, 2021 

 The Kingdom  of God has come near:  
repent and believe the good news. 

      The form of this world is changing. Says the one that is lead by Jesus who says: Convert and 
believe in the Gospel. We need God’s outstretched hands so that we can be saved from this sea 
we are flowing in and find ourselves on the shores of the Heavenly Homeland.          
      Here Jesus is calling people who will preach a work of conversion like the prophet Jonah. 
Let’s start with the statement. ‘The time is fulfilled and the Kingdom of God is near’. Jesus uses 
the word Kairos. A time of grace, a time of salvation, a time of exceptional closeness of God. The 
time has come, it has begun and it lasts. This is the time of God’s reign. It is the time of Jesus. His 
loving Presence in the life of the world. The Evangelist tells us the calling of Andrew and Simon, 
James and John. Jesus passes by the Sea of Galilee, where the future disciples live and work. The 
Evangelist draws the attention to the gaze of Jesus that looks upon Andrew and Simon James 
and John. The gaze is shown as to penetrate to the very center of their hearts. Busy fishing, 
washing and mending their nets, the Lord Jesus makes them an extraordinary promise… I will 
make You fishers of people.  
     A Christian, a baptized person is fished out of the sea and is called to a new life, with Christ & 
in Christ. The Apostle says: “Saved from this perverse generation”. This is how those called 
respond to Christ’s words. They immediately left their nets, and followed Him. They immediately 
left their father Zebedee in the boat with their hired servants and followed Him. They leave their 
family, father, the fishing company – they leave everything, trusting completely in Jesus. It takes 
time for the disciples to become fishermen. It takes time to look at Jesus, to listen and hear His 
words – saving people as Jesus does. They are to continue the Mission of the Great Fisherman, 
who is Jesus Christ. He who catches everyone who turns to Him from the sea of sin and death 
and introduces us to the path of a new life – to the Land of eternal life. 

Polish Lektor Jan.  31st 

11:00am  

English Lectors Jan. 30th & 31st 

4:00pm  

9:30am  

Thank you to all those who had a Mass said for my son,Jason Leach, and for all the prayers for our 
family as we mourn his passing.  We appreciate your love and support. 
                                                                                                        God’s Blessings to all, Marion Leach 

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. 



Jan 25, 2021 - Nawrócenie Świętego Pawła      

                                   Jakie jest przesłanie dzisiejszego święta?     

     Nasza postawa może być podobna do tej jaką do 30-go roku życia zajmował Szaweł. 
Jako człowiek wykształcony, uważający się za oświeconego i sprawiedliwego, żył on swoim 
życiem, które było szczelnie odizolowane od Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi żyje dzisiaj 
podobnie. Kierując się wyłącznie swoimi przekonaniami i opiniami, skutecznie się izolują od 
przyję-cia nauki Jezusa Chrystusa. Co więcej, Szaweł wiele słyszał o Jezusie i Jego nauce i im 
więcej słyszał, tym większa złość kierowała nim i z tym większą nienawiścią występował 
przeciw uczniom Pana. Dzisiaj też możemy spotkać ludzi, którzy uważają się za wierzących, 
ale z premedytacją i nienawiścią występują przeciw nauce Ewangelii i przeciw Kościołowi. 
W aklamacji przed Ewaneglią słyszeliśmy słowa Chrystusa: “Nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” Te słowa powiedziane do Apostołów 
odnoszą się też do św. Pawła. Ponadto, są te słowa aktualne dzisiaj. Tym, który pierwszy 
wychodzi z inicjatywą zbawienia jest Bóg, który nas tak umiłował, że dał swego 
Jednorodzonego Syna... Paweł został uleczony z nienawiści dopiero wtedy, gdy osobi-ście 
spotkał Chrystusa. Miłość Boża, która objawia nam Jezus, jest lekarstwem na wszelką 
nienawiść i zatwardziałość serca. Jakie wydarzenie mojego życia pomogło mi osobiście 
spotkać Chrystusa, tak, jak św. Paweł? Takie spotkanie jest początkiem autentycznej i 
żywej wiary. Istotą spotkania Szawła z Chrystusem na drodze do Damaszku było to, że 
Szaweł ostatecznie zaufał Jezusowi. Nawrócił się! Iluż to ludzi boi się zaufać Bogu, uciekają 
przed Nim ... nawet walczą przeciw Bogu. Pod Damaszkiem dokonało się nawrócenie 
Szawła. Nie było to nawrócenie polegające na porzuceniu niemoralnego stylu życia. 
Według Prawa, Paweł nie miał sobie nic do zarzucenia. Nie popełniał żadnego 
przestępstwa w świetle Prawa, co go jeszcze utwierdzało w słuszności jego postępowania, 
czyli prześladowania wyznawców Jezusa. Problemem Szawła było to, że uważał się za 
sprawiedliwego, za kogoś, kto nie potrzebuje żadnej zmiany. Tymczasem on potrzebował 
dużo głębszej przemiany. On potrzebował przejść drogę od sprawidliwego Faryzeusza, do 
stania się  dzieckiem Boga Ojca. Tego doświadczył na drodze do Damaszku. To jest istota 
każdego nawrócenia. Droga odkrywania Chrystusa przez św. Pawła jest aktualna również 
dla nas. Niejednokrotnie żyjemy jak sprawiedliwi Faryzeusze, którzy w “ca-łości” dobrze 
postępują i nie mają sobie nic do zarzucenia. Widzimy braki i słabości innych... na tym się 
koncentrujemy, potępiając ich, osądzając bliźnich. Bóg nie chce jednak, abyśmy byli 
sprawiedliwymi Faryzeuszami i gorliwymi w wypełnianiu nakazów, lecz chce, abyśmy byli 
Jego dziećmi. On chce, abyśmy żyli jako synowie, dziedzice królestwa, a nie jak 
niewolnicy ... To święto jest zaproszeniem, abyśmy pozwolili się całkowicie ogar -nąć Bogu; 
abyśmy nie bali się zawierzyć naszego całego życia Jezusowi i otworzyć na przyjęcie 
ofiarowanego nam Zbawienia. 

Monday, Jan 25, 2021 -  

                                                 The Conversion of Saint Paul.  

     What is the message of today's Feast? Our attitude may be similar to that of Saul as he 
was until the age of 30. As an educated man who considers himself enlightened and right-
eous, he lived a life that was sealed off from Jesus Christ. Many people live similarly today. 
Guided solely by their convictions and opinions, they successfully isolate themselves from 
accepting the teachings of Jesus Christ. Moreover, Saul had heard much about Jesus and 
His teachings, and the more he heard, the angrier he was and the more he hated against 
the Lord's disciples. Today we can also meet people who consider themselves believers, 
but who act with premeditation and hatred against the teaching of the Gospel and against 
the Church. In the acclamation before the Gospel we heard the words of Christ: "You did 
not choose me, but I chose you, that you should go and bear fruit." These words spoken to 
the Apostles also apply to St. Paul. Moreover, these words are relevant today. The first one 
to take the initiative of salvation is God, who loved us so much that he gave his only-
begotten Son.       

     Paul was healed of hatred only when he met Christ in person. The love of God that Jesus 
reveals to us is the cure for all hatred and hardness of heart. What event in my life helped 
me meet Christ personally, just like St. Paul? Such an encounter is the beginning of an au-
thentic and living faith. The essence of Saul's encounter with Christ on the road to Damas-
cus was that Saul finally trusted Jesus. He is converted! How many people fear to trust in 
God, run away from Him ... even fight against God? Saul's conversion was completed near 
Damascus. It was not a conversion by giving up an immoral lifestyle. According to the Law, 
Paul did nothing against the Law. He did not commit any crime under the law, which fur-
ther strengthened him in the rightness of his actions, i.e. the persecution of the followers 
of Jesus. Saul's problem was that he considered himself righteous, someone who didn't 
need any change. Meanwhile, he needed a much deeper transformation. He needed to go 
from the efficient Pharisee to becoming a child of God the Father. He experienced this on 
the road to Damascus. This is the essence of every conversion. The way of discovering 
Christ by St. Paul is also relevant for us. We often live our lives as righteous Pharisees who 
do well "in full" and have nothing to reproach themselves for. We see the shortcomings 
and weaknesses of others ... this is what we focus on, condemning them, judging others. 
However, God does not want us to be righteous Pharisees and zealous in obeying the ordi-
nances, but He wants us to be His children. He wants us to live as sons, heirs of the King-
dom, and not as slaves. This Feast is an invitation to let ourselves be completely embraced 
by God; that we should not be afraid to entrust our whole life to Jesus and to open our-
selves to receiving the Salvation He has offered us. 


