
  Sixth Sunday in Ordinary Time /A/ - February 12, 2017 

Heaven:  “What eye has not seen, and ear has not heard … what God has prepared for those who loved 

Him” (1 Cor. 2:9) 

Book of Revelation (Rev.) 21:2-3 tells us we will have a new home called “New Jerusalem”. Jerusalem 

means, “city of peace”. This New Jerusalem is massive! It will be about 1,500 miles wide, 1,500 miles long, 

and 1,500 miles high. (Rev. 21:15-16). That would make this huge city roughly the size of the moon. The 

city will have 12 gates with the names of the twelve tribes of Israel written on them. The foundation will 

be twelve layers to it with the names of the twelve apostles written on them. (Rev. 21:12-17).  The walls 

will be made of pure diamond and the city of pure gold – clear as glass (Revelation 21:18). The foundation 

will be filled with precious stones (Rev. 21:19-21). As God dwells in this city, the light from His glory will 

shine through these stones producing a brilliant rainbow of colors!   

We will be with Christ.  More important than anything else is the fact that we will be with our Lord forever. 

From His throne flows the River of Life. It will be perfect, clear as crystal. And we will see Him face to 

face (Rev. 22:4). We shall worship Him and be His people and He will be our God.  We will be able to talk 

to Him, ask Him questions, and listen to Him speak. Imagine hearing His voice – the Bible says it will be 

“like the voice of many waters, and like the voice of loud thunder (Rev. 14:2). Jesus gives us the best 

description of heaven in Revelation, chapters: 21 and 22.  Heaven is God’s home. God is perfect and so 

heaven is perfect. Nothing imperfect can ever enter heaven (Rev. 22:14-15).  But God has provided a way 

to bridge the gap between us and Him… Jesus died on the cross for your sins and mine. You can accept 

Jesus as Savior by praying this prayer:  Lord, I realize that I am a sinner. Thank you for sending your Son, 

Jesus, to die on the cross for my sins. I accept Jesus as my Lord and Savior now. Please show me your will 

and help me become the person you want me to be. Amen. 

Last Collections: January 28/29:    February 4/5: $ 1,879.00 
Second Collections in February: 18/19: For Churches in Eastern Europe;  25/26:  Slovak Seminary in 
Rome & Maintenance 
20/20 Winner: February 5th Kathy Kane; Feb 12th Bill Banta 
Prayer for the health of the Sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska, Jeffery 
Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska 
 
Mass Intentions: 
Sat Feb 11th 5:00 PM + 1) + Frank Paley, req. Bindas Family 2) + Francis Figiel, req. Helen 
Sun Feb 12th 9:00 AM  For Parishioners;  10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Surdyka 
Mon Feb 13th No Mass;   Tues Feb 14th 7:30 AM + Mary Crestillo 
Wed Feb 15th 7”30 AM + May & Ray Cerchione & + Ann & Joseph Kuchta 
Thurs Feb 16th 7:30 AM +  Bozena Cetmarska, zam.  Kuzynka 
Fri Feb 17th 7:30 AM  + Larry Daly 
Sat Feb 18th 5:00 PM + 1) + John Bindas, req Bindas Family;  + 2) + Hank Sosnowski . req. Sosnowski 
Family 
Sun Feb 19th 9:00 AM + Edward Sewerynski 
10:30 AM 1) +  Waleria Guzik, zam. Syn z Rodziną;   2) + Damian, Ignacy, Jadwiga   
 

Please remember our parish in your will. 



        Szósta Niedziela Zwykła – 12 lutego 2017 

Niebo: „...ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało ... jak wielkie rzeczy przygotował Bóg, tym 

którzy go miłują” (1 Kor. 2:9) 

Współczesny człowiek często zapomina co jest jego celem.  A przecież zostaliśmy stworzeni dla Nieba. 

Taki właśnie cel postawił Bóg przed każdym z nas. Amerykański filozof katolicki Peter Kreeft w książce 

„Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Niebie, ale nie śniło ci się zapytać” dokonuje interesującego 

spostrzeżenia, że niektórzy – czy to świadomie, czy też nieświadomie – boją się Nieba, ponieważ boją się 

nudy. Śmierć jest dla nich straszna, gdyż oferuje tylko dwie alternatywy: niebiańską nudę lub piekielne 

męki. Jest to konsekwencja poglądu, że w Niebie nie ma nic do roboty, bo cóż można robić w doskonałym 

świecie? I jak moglibyśmy być szczęśliwi bez twórczej pracy? Kreeft objaśnia następnie, iż Nieba 

potrzebujemy przede wszystkim po to, żebyśmy mogli się spełnić, dokończyć zadania, które zaczynamy na 

ziemi. Nikt bowiem nie umiera w formie ukończonej. Nigdy nie ma dość czasu, żeby zrobić wszystko, co 

powinniśmy byli zrobić, aby być tym, czym moglibyśmy i powinniśmy być.   

 

Pierwsze i fundamentalne przykazanie Boga skierowane do człowieka wzywa go, aby czynił sobie ziemię 

poddaną, czyli twórczo uczestniczył w Bożym dziele stwarzania świata. Zapewne nakaz ten nie straci na 

aktualności także po przyszłym świecie. Niebo jest pełne kreacji. Będziemy w nim mieli szansę na pełną 

realizację swoich kreatywnych możliwości. Wszystko, co nas ogranicza na ziemi i utrudnia realizowanie 

siebie, w Niebie zostanie usunięte. Niebo nie będzie tylko oglądaniem Boga i odpoczynkiem. Wieczny 

odpoczynek będzie tak naprawdę wieczną pracą… ale taką, która nie przynosi zmęczenia, tylko satysfakcję 

i radość. 

 

Wszelkie obrazowe wizje Nieba zrodziły się w określonym kontekście kulturowym z ludzkiej wyobraźni, 

a inspirowane były pragnieniem, aby niepojętą i niewyrażalną słowami rzeczywistość zdefiniować 

pojęciami znanymi. Według Apokalipsy Nowa Jerozolima oświetlona będzie chwałą i obecnością Boga. 

Niebiańska Jerozolima jest niebiańską i wieczną ojczyzną dla chrześcijan, którzy życie na ziemi powinni 

traktować jako permanentny stan pielgrzymowania do tego świętego miasta. 

 

Czy w Niebie rozpoznamy naszych bliskich, przyjaciół?  Oznaką Nieba jako wspólnoty świętych jest 

wzajemna więź, która wyklucza izolację. Z pewnością spotkamy tam tych, których kochamy i tych, których 

spotkaliśmy na drodze naszego życia. Niewykluczone, że to oni powitają nas u bram Nieba. Bóg nie oferuje 

nam jakiegoś indywidualistycznego, prywatnego Nieba, odrębnego dla każdego człowieka. Już teraz 

Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa przekracza granice doczesności, ponieważ Kościół to komunia 

ludzi wierzących w Chrystusa oraz świętych w Niebie.  Na wzór refleksji po stronie angielskiej, przeczytaj 

21 i 22 rozdział Apokalipsy (ostatnia księga Biblii), gdzie opisana jest wizja Nieba. 

 

Taca z ostatniego weekendu: 4/5 lutego br: $ 1,879.00.  Dziękujemy za hojność!                                                                                                                       
Druga taca w lutym:  18/19 Na Kościoły we Wschodniej Europie;  25/26 na Słowackie Seminarium w 
Rzymie oraz na utrzymanie budynków parafialnych 
Wygrana 20/20:  12 lutego:  Bill Banta 
 

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


