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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=wskrzeszenie+mlodzienca+z+naim&source=images&cd=&cad=rja&docid=1azidIPOa0XeUM&tbnid=uJNqehiCBEvPIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FCuda_Jezusa&ei=4ainUdS9POv64AONv4Eo&bvm=bv.47244034,d.dmg&p
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv.  

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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       10th Sunday in Ordinary Time - Year C  
 In today’s gospel Jesus enters the town, 
accompanied by a large crowd, Jesus was confronted 
by a tragic funeral procession. The only son of a widow 
was being taken for burial. Moved with compassion, 
Jesus comforted the unfortunate woman, and stopping 
the procession by putting his hand on the bier carrying 
the dead man, he called him back to life, and ‘gave him 
to his mother’. To understand fully the pathos of this 
incident, we must recognize that this widow’s situation 
was a desperate one. She faced more than the loss of 
her son. In the patriarchal society to which she be-
longed, the loss of her only son left her without the 
support of a male relative to protect her interests. 
 Luke is presenting Jesus as the final prophet 
of God. In the traditions of old Israel, both Elijah and 
Elisha restored to life the sons of widows. We hear of 
Elijah’s miracle in today’s first reading. What a contrast 
between the desperate efforts and prayers of Elijah – in 
many ways the paradigmatic prophet of the Old Testa-
ment – to bring the child back to life, so that he could 
‘give him to his mother’, and the sovereign authority 
with which Jesus performs the miracle in his own 
name: ‘Young man, I tell you to get up’. More than that, 
he displays an authority that is greater than that of the 
prophets of the Old Testament – in that his compassion 
led him to disregard the ritual prescriptions of the Law, 
which made one who had contact with a corpse 
‘unclean’. 
 In this miracle, Jesus demonstrates his invin-
cible power over Death, ‘the last enemy to be de-
stroyed’ as Paul tells us (1 Cor 15:26). He is anticipat-
ing the ultimate triumph of his Paschal Mystery. To-
day’s reading from Paul’s letter to the Galatians – re-
calling his sharing in Christ’s triumph, when God ‘called 
him through his grace, and chose to reveal his Son to 
him’ – reminds us that we can all know the compassion 
of Jesus, as he shares with us his triumph over the 
reign of death. 

Saturday, June 08, 2013 - Najświętszego Serca NMP.  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Norberta w dniu urodzin,  

      int. Rodzice 

4:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

  + Stasia Górny, int. Family    

7:00 PM + Zofia Ciepłucha, Marian Gorczyński, Stanisław  

     Hreczyński, int. Władzia Wygonowska z rodziną 

Sunday, June 09, 2013 - Niedziela Wiary 
8:00 AM + Józef i Józefa Rogowscy, Ireneusz Rogowski,  

      int. Synowa i żona z dziećmi 

9:30 AM + Witold Matusik, int. Granddaughter with family 

10:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

11:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Marzeny i Eugeniusza  

     Bramowskich z okazji 13 rocz. ślubu oraz dla Elżbiety  

     i Henryka Szymoszek z okazji 45 rocz. ślubu,  

     int. Rodzina Bramowskich 

     (Msza dziecięca / Zakończenie katechezy)   

Monday, June 10, 2013  

7:00 AM + Maria Rossa (anniv.), int. Daughter with husband 

8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Dorota Milewska z rodziną 

Tuesday, June 11, 2013 - św. Barnaby, apostoła  
7:00 AM -  God's blessings & health for Stanisław, Janina 

  -  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

      & children   

8:00 AM + Dariusz Chomicki (10 rocz.), int. Brat z rodziną 

+ Stefania i Janina Pikul, int. Siostra Amalia 

+ Robert Pokorski, int. Ciocia Smierzchalska 

Wednesday, June 12, 2013  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Łupiński Family 

8:00 AM + Barbara Makarewicz (5 rocz.), int. Córka Agnieszka  

     z rodziną 

Thursday, June 13, 2013 – św. Antoniego Padewskiego, kapłana  

7:00 AM + Mary Szymczak, int. Family 

+ Stanisław Sowa, Irena Marek, Władysław Gesing 

-  God's blessings & health for Fr. Antoni Ciemiega 

8:00 AM + Józef Sadowski (8 rocz.), int. Córka Jolanta z rodziną 

+ Stanisław Łapuć, int. Żona z dziećmi 

Friday, June 14, 2013 

7:00 AM + Frank Clapp & Minnie Dimock, int. Niece 

6:00 PM            -  Koronka, spowiedź i adoracja Najśw. Sakramentu 

6:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Andrzeja z okazji urodzin,  

      int. Znajomi 

Saturday, June 15, 2013  
8:00 AM + Henryk Chmielecki, int. Adam i Agnieszka Chojnowscy 

4:00 PM + Josephine Saniuk, int. Hedy & Joseph Siedlecki 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

Sunday, June 16, 2013 - Dzień Ojca / Father’s Day 

8:00 AM + Stanisław Śpitalniak (21 rocz.), int. Siostra z rodziną 

9:30 AM + Lena Smigielska (8th anniv.), int. Family 

10:30 AM -  Nabożeństwo Czerwcowe 

11:00 AM -  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców (Dzień 1)  

 

 

Scripture for the week of June 9, 2013 
9 SUN 1 Kgs 17:17-24/ Gal 1:11-19/ 

Lk 7:11-17 

10  Mon 2 Cor 1:1-7/ Mt 5:1-12 

11 Tue Acts 11:21b-26; 13:1-3/ 

Mt 5:13-16 

12 Wed 2 Cor 3:4-11/ Mt 5:17-19 

13 Thu 2 Cor 3:15-4:1, 3-6/ Mt 5:20-26 

14 Fri 2 Cor 4:7-15/ Mt 5:27-32 

15 Sat 2 Cor 5:14-21/ Mt 5:33-37 

16 SUN 2 Sm 12:7-10, 13/ Gal 2:16, 19-

21/ Lk 7:36-8:3 or 7:36-50 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=dzien+ojca&source=images&cd=&cad=rja&docid=49s3_ZDB74iqbM&tbnid=oTRN-0jFr94K1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.isaf.wp.mil.pl%2Fpl%2F1_986.html&ei=reutUcjSBYvK0AGyzYDwDQ&bvm=bv.47244034,d.dmQ&psig=AFQjCNHt7RhqLIV
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

MAINTENANCE AND REPAIR. 
 

 

 

♦ THE HERITAGE OF OUR FAITH PROJECT: 

    Parishioner - $200; 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  June  
General: Mutual Respect. That a culture of dialogue, 

listening, and mutual respect may prevail among 

peoples. 

Missionary: New Evangelization. That where secula-

rization is strongest, Christian communities may effec-

tively promote a new evangelization. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

X SUNDAY IN ORDYNARY TIME 

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

♦ Polish Scouts - feel invited to join the ranks of the   

   Polish scouts who are looking for young boys and girls.  

   Info: Mateusz Woźny, tel.347-749-586, email:   

   wozny@college.harvard.edu 

June Devotions to  

the Blessed Heart of Jesus 

FRIDAY  at 6:30 PM  

& SUNDAY at 10:30 AM. 

All are invited! 

CORPUS CHRISTI - ACKLOWLEDGEMENT 

I would like to thank 

all who participated 

and helped in the 

preparation of the 

four altars for our 

Corpus Christi cele-

bration. 

Thank you to the Sis-

ters, Veterans, John 

Paul II Polish Satur-

day School, Rosary 

Society, Parents and Children. Thank you to the little 

girls for their distribution of the flowers and all who 

took part in the procession. Let this show to our 

neighbors our love of our Faith an the Holy Eucha-

rist.  God bless you all.  

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their sup-

port to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $12,580. If you have not yet participated 

in the Appeal, you can make your pledge by complet-

ing one of the forms available at the back of the 

church or by contacting the parish office. You may 

also pledge your support to the parish campaign at 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for 

your prayers and support of this important effort. 

 Shroud of Turin 
On June 9, 2013 after 11:00 AM 

Mass in the church hall Anna 

Krogulska from Poland will be 

talking about the Shroud of Turin. 

All who would like to know more 

about this „witness” of Christ’s 

suffering and resurrection are 

invited.  

CCD classes 
On June 9th we will end the 2012/2013 CCD year.  

A new academic year will start in September. In that mon-

th we will also start a Confirmation class (everything in 

Polish). Please remember that you need to bring your Bap-

tismal certificate to attend First Holy Communion or Con-

firmation classes. 

 Thank you words go to our CCD teachers who 

volunteer to teach our children. May God bless you for all 

your effort and heart you put in teaching. Have a nice 

summer! 

  Zmarli: 
                   + Ronnie Willis 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.  

A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

From Secretary’s desk: As of  June 10th till 

June 28th I will be on vacation. Stasia Chaberek will 

be substituting for me in the office.  

Please be understanding. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

        REMONTY I NAPRAWY. 
 

● Kolekta I - $1,781.00 

● Kolekta II - $1,123.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - Czerwiec 

Intencja ogólna: Aby przeważała wśród ludów kul-

tura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.  

Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekulary-

zacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potra-

fiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie, ożywiała w nas pewność 

Jego obecności w naszym życiu i inspirowała naszą 

troskę o ubogich. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski 
 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

X NIEDZIELA ZWYKŁA 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii 

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $12,580. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

CAŁUN TURYŃSKI 
W dniu 9 Czerwca po Mszy Św.  

o godz. 11:00 AM w sali pod ko-

ściołem odbędzie się prelekcja  

p. Anny Krogulskiej dotycząca Ca-

łunu Turyńskiego. Serdecznie za-

praszam do licznego udziału i po-

głębienia wiedzy o tym czcigodnym 

„Świadku” Męki i Zmartwychwsta-

nia Jezusa Chrystusa.  

BOŻE CIAŁO - PODZIĘKOWANIE 

 Dziękuję wszystkim za 

zaangażowanie, przygotowanie 

parkingu  i  ołtarzy na Uroczy-

stość Bożego Ciała.  

 Dziękuję Siostrom, 

Weteranom, Polskiej Szkole, 

Paniom z Kółka Różańcowe-

go, Rodzicom i Dzieciom 

Pierwszokomunijnym za przy-

gotowanie pięknych ołtarzy. 

 Dziękuję dziewczyn-

kom sypiącym kwiatki, służbie liturgicznej i wszyst-

kim za pomoc i udział w procesji. Niech to zaangażo-

wanie będzie wyrazem naszej wiary i wdzięczności 

Bogu za dar Eucharystii. Niech Bóg Wam błogosławi 

i niech Was strzeże. Szczęść Boże. 

NABOŻEŃSTWO DO  

NAJŚWIĘTSZEGO 

 SERCA PANA JEZUSA 

PIĄTEK - 6:30 PM;  

NIEDZIELA - 10:30 AM. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM  

DO JAK NAJLICZNIEJSZEGO 

UDZIAŁU! 

 Zakończenie Roku  

Katechetycznego! 
Dnia 9 czerwca zakończymy 

rok katechetyczny 2012/2013. 

Dziękuję Katechetom za trud  

i czas poświęcony nauczaniu 

dzieci i młodzieży. 

 Życzę Wszystkim zasłużonego wakacyjnego 

wypoczynku. Zapisy uczniów na religię na nowy rok 

oraz zapisy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowa-

nia w 2014 roku będą trwały przez całe wakacje.  

Zapraszamy do biura parafialnego. Przypominamy, 

że osoby przygotowujące się do I Komunii  Św. oraz 

Bierzmowania muszą dostarczyć świa-

dectwo Chrztu Św. Natomiast młodzież 

przygotowująca się do Bierzmowania 

proszona jest o zakup Biblii Tysiąclecia 

najlepiej w Polsce lub przez Internet. 

URLOP I ZASTĘPSTWO  W BIURZE PAR. 

Od dnia 10 Czerwca, sekretarka p. Iwona Gajczak 

udaje się na 3-tygodniowy urlop wakacyjny. Na ten 

czas obowiązki biurowe przejmie p. Stasia Chaberek. 

Biuro parafialne w tygodniu będzie czynne bez 

zmian . Pani Iwonie życzymy udanego odpoczynku a 

p. Stasi zadowolenia z  pracy w naszym biurze. 

Szczęść Boże.  

     CHRZEST - BAPTISM 
 

 Gavin Adrian Rybak - 06.08.2013 

Jack Michael Gibbons - 06.16.2013 
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 Chrześcijańska eschatologia naucza o zmartwychwsta-
niu wszystkich ludzi na Sądzie Ostatecznym podczas Paruzji 
Chrystusa. Tę prawdę wiary wyraża Credo: "I powtórnie przyjdzie 
w chwale sądzić żywych i umarłych". Wiara w zmartwychwstanie 
jest prawdą objawioną w Piśmie Świętym. 
 Przyjmują ją inne religie monoteistyczne, np. judaizm 
oraz islam. Przekracza ona umysł ludzki tak dalece, że Bóg stop-
niowo objawiał ją ludowi wybranemu. W najstarszych księgach 
Starego Testamentu nie ma o niej wzmianki. Z tej racji sadu-
ceusze w czasach Chrystusa odrzucali wiarę w zmartwychwsta-
nie. Pierwsza wzmianka pojawia się dopiero w Drugiej Księdze 
Machabejskiej (7,9 ,7-14), a następnie w Księdze Izajasza (26, 
19): "Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i 
krzykną z radości spoczywający w prochu (...) 
ziemia wyda cienie zmarłych". Wizję wskrzesze-
nia zmarłych przedstawili Ezechiel (37,1-14) i 
Daniel (12, 2-3): "Wielu zaś, co posnęli w prochu 
ziemi, zbudzą się: jedni do życia wiecznego, dru-
dzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie". 
 Wskrzeszenie a zmartwychwstanie 
 Dopiero Nowy Testament objawia, czym jest 
zmartwychwstanie. Apostołowie nie rozumieli 
sensu zmartwychwstania, bo w języku aramej-
skim nie było takiego słowa. Aramejskie tekuma 
bardziej oznaczało wskrzeszenie, powrót do ży-
cia, niż zmartwychwstanie sensu stricto. Oni wi-
dzieli, jak Jezus wskrzeszał zmarłych, np. córkę 
Jaira, młodzieńca z Naim czy Łazarza. 
  Wskrzeszeni do życia ziemskiego kie-
dyś ponownie umarli, tymczasem zmartwych-
wstanie oznacza przeistoczenie ciała, jego on-
tyczną metamorfozę w inny rodzaj substancji, przejście do wyż-
szego wymiaru życia i poznawania niezależnie od praw natury, 
czasoprzestrzeni i materii fizycznej, przez którą ciało zmartwych-
wstałego Jezusa przenikało. Kardynał Joseph Ratzinger napisał: 
"Świat zmartwychwstania jest dla nas niewyobrażalny". Nie wie-
my, bo brakuje nam pojęć, czym jest ciało zmartwychwstałe w 
swej naturze, jak istnieje i działa, jaka jest jego bytowa substan-
cja? Wiemy z Objawienia, że jest nieśmiertelne, niecierpiętliwe, 
może przybierać dowolną postać (Jezus został nierozpoznany 
przez uczniów w drodze do Emaus). Stanowi ono doskonałą 
jedność psychosomatyczną, lecz nie ma potrzeb fizjologicznych. 
"Przy zmartwychwstaniu nie będą się ani żenić, ani za mąż wy-
chodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie" (Mt 22,30). 
Jak zmartwychwstaną umarli? 
  Nad tym zagadnieniem teologicznym pochylały się naj-
wybitniejsze umysły w dziejach Kościoła, począwszy od Oryge-
nesa poprzez Tomasza z Akwinu do Karla Rhanera. Biblia nie 
mówi, jak to się stanie; wiemy tylko, że się dokona. Na pewno 
nie należy sobie wyobrażać zmartwychwstania jako reintegracji 
atomów wchodzących w skład naszego ciała. Byłoby to wskrze-
szenie, a nie zmartwychwstanie. Zdaniem Orygenesa, ciało 
zmartwychwstałe będzie ciałem istotowym, substancjalnym, a 
więc idealnym. Natomiast Tomasz z Akwinu, przyjmując metafi-
zykę Arystotelesa, uznawał, że dusza jako forma substancjalna 

ciała nigdy nie traci relacji do materii, nawet po śmierci. Zmienia 
się tylko natura tej relacji. Materia w rozumieniu Arystotelesa to 
czysta potencja (fizyczny odpowiednik energii) tzw. materia 
pierwsza, która przyjmuje konkretny byt pod wpływem formy. 
Dusza może z materii pierwszej (z energii) zrekonstruować sobie 
ciało o innych właściwościach, niż ciało biologiczne. Tożsamość 
po zmartwychwstaniu będzie zachowana, gdyż ciało jest to sa-
mo, ale nie takie samo, a ponadto zostaje zachowana jaźń zmar-
twychwstałego. Już za życia ziemskiego wszystkie elementy 
naszego ciała ulegają wymianie, a jednak jesteśmy tą samą oso-
bą, tak w dzieciństwie, jak starości - dzięki tożsamości naszej 
samoświadomości. 
  Definicja śmierci jako oddzielenie duszy od ciała, choć 

prawdziwa, to zdaniem niektórych teologów 
jest niewystarczająca. Włoski jezuita Giovanni 
Martinetti twierdzi, że dusza po śmierci posłu-
guje się tzw. ciałem parasomatycznym, które 
może przybierać dowolną formę ludzkiej osoby 
postrzegalną zmysłowo, np. w bilokacji i zja-
wieniach po śmierci. Wiele tych faktów miało 
miejsce w życiu św. Ojca Pio. 
  Jeszcze inną hipotezę sformułował 
ks. W. Sedlak. Jego zdaniem, ciało zmar-
twychwstałe będzie mieć naturę plazmową - 
piątego stanu materii. Z kolei najnowsze hipo-
tezy teologiczne (Schoonenberg, Greshake, 
Hryniewicz) zakładają, że zmartwychwstanie 
jest procesem, który zaczątkowo dokonuje się 
w momencie śmierci już w innym wymiarze.     
       Podstawą tej hipotezy są słowa Chrystusa 
o wskrzeszeniu człowieka w dniu ostatecznym 

(por. J 6,40), jak również list Kongregacji Doktryny Wiary z 1979 
r., w którym stwierdzono: "Dusza trwa między śmiercią a zmar-
twychwstaniem, nie mając swojej pełnej cielesności". Ze słów 
"swojej pełnej cielesności" można wnioskować, że jakąś formą 
cielesności istnieje jednakże wszakże niepełnej, ale istnieje. 
Zmartwychwstanie życia czy potępienia? 
         Katolicka eschatologia uczy, że wszyscy ludzie zmartwych-
wstaną, ale nie wszyscy będą odmienieni, ponieważ: "ci, którzy 
pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy 
pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia" (J 5,29). Ma-
gisterium Kościoła naucza, że zmartwychwstanie rozciągnie się 
na cały wszechświat, który będzie przemieniony i dostosowany 
do ciał ludzi zmartwychwstałych, a więc oparty na innych niezna-
nych nam prawach natury, których może być nieskończenie wie-
le. W nowym, przeistoczonym Kosmosie "otrze (Bóg) z ich oczu 
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, 
ni trudu (...), bo pierwsze rzeczy przeminęły" (Ap 21,4). 
 Wszyscy zmartwychwstali będą mieć ciała uwielbione 
podobne do ciała zmartwychwstałego Chrystusa, który po śmier-
ci nie ukazywał się jako duch, lecz realna zmysłowo postrzegal-
na osoba: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w sercach waszych? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to 
Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, że ja mam"(Łk. 24,37). 

    Wskrzeszenie umarłych - Stefan Budzyński          


