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CZYTAJ W NUMERZE

Ks. Marian Rowicki

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

Dlaczego Piotr i Jan tak szybko 
biegli do grobu? Powszechnie 
przyjęło się sądzić, że spieszyli zo-
baczyć zmartwychwstanie. Chcieli 
być drugim, trzecim człowiekiem 
– po Marii Magdalenie – którzy 
uklękną w pustym grobie i zachwy-
cą się najważniejszym wydarzeniem 
w dziejach świata. Czy mogła być 
inna przyczyna pośpiechu? Może, 
ale o tym za chwilę…
 
Przed Jezusem nikt wcześniej 
nie zmartwychwstał, nie było 
precedensu. Dla nas to cudowna 
wiadomość, ale w świecie grec-
kim, a nawet żydowskim mówienie 
o zmartwychwstaniu sugerowało, że 
albo człowiek jest chory psychicznie, 
albo jest bluźniercą. Filozofia grec-
ka, z małymi wyjątkami, uważała 
ideę zmartwychwstania za sprzecz-
ną z rozumem, za absurd pozbawio-
ny sensu. Po co wracać do zgniłego, 
chorego ciała – pytali greccy filozofo-

wie. Dopuszczano co najwyżej nieśmiertelność 
duszy gdzieś w zaświatach. To właśnie z tymi 
poglądami święty Paweł przegrał w Atenach na 
Areopagu. 

Żydzi byli trochę mniej sceptyczni, ale również 
koncepcja zmartwychwstania wydawała się 
mglista i odległa w czasie.  W Starym Testa-
mencie spotykamy objawienia zmarłych postaci, 
jakieś tęskne wzmianki o życiu po śmierci. Jed-
nak nikt nie wiedział, kiedy to nastąpi i na jakich 
zasadach.

Może więc Jan i Piotr nie biegli do grobu po 
zmartwychwstanie, lecz by odnaleźć złodzie-
ja i odzyskać ciało Mistrza? Może biegli nie 
tylko z miłości dla zamęczonego nauczyciela? 

Kradzież ciała oznaczała, że sprawa Jezusa 
jeszcze się nie skończyła. Uczniowie znów będą 
poszukiwani, ciągani po sądach, po więzieniach. 
Być może Piotr i Jan biegli, aby odszukać ciało 
i ponownie je zakopać. Wtedy wróciłoby do nich 
pozorne poczucie bezpieczeństwa.  

Najprawdopodobniej to bezpodstawny osąd do-
brych apostołów, ale obserwacja świata uczy, że 
dla wielu osób najważniejsza jest tzw. mała sta-
bilizacja. Wtedy wszystko można zaplanować, 
przewidywać, wziąć kredyty, zbudować domek, 
urodzić dzieci, wyliczyć długość życia, określić 
miejsce zamieszkania, kierunek wykształcenia. 
Aż nagle Jezus wywróci nasz stolik i powie: NIE! 
Zrobimy Twoje życie po mojemu, bo Twój plan 
prowadzi Cię na niziny płaskiej nijakości. I każdy 
z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dla-
czego warto biec do grobu Jezusa? Aby poznać 
Jego opinię, czy aby prosić o zatwierdzenie 
swoich poglądów na życie? 

Pozwól mi Panie zgodzić się na Twoje zmar-
twychwstanie.

       ks. Janusz Stańczuk

Kamień odsunięty od grobu? Pan Zmartwychwstał, aby usunąć kamienie z naszych grobów: nie-
dowiarstwa, pychy, samowystarczalności i wszystkich innych grzechów. Ma moc czynić nas już 
tutaj uczestnikami nowego życia, poprzez swego Ducha. Wpuścimy Go do naszych serc, bo tam 
pragnie zamieszkać.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 10,34a-37-43);  
(Ps 118,1-2.16-17.22-23);  
(Kol 3,1-4); SEKWENCJA; 
Aklamacja (1 Kor 5,7b-8a);
(J 20,1-9);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Jana (20, 1-9)
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Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz 
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

BIEGLI DO GROBU CZY UCIEKALI?  

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! ALELLUJA!
DZIECKO SZYTE NA MIARĘ 

W Starym Testamencie 
spotykamy objawienia 

zmarłych postaci, jakieś tęskne 
wzmianki o życiu po śmierci. 
Jednak nikt nie wiedział, kiedy 
to nastąpi i na jakich zasadach.
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Caritas dla seniorów i medyków
Caritas Polska i Caritas w 41 diecezjach 
jednoczą siły w największej akcji pomo-
cowej w historii Polski. W ramach kampanii 
#PomocDlaSeniora oraz #WdzięczniMe-
dykom największa organizacja pomocowa 
w kraju zgromadziła już 20 milionów złotych. 
Dzięki temu wolontariusze Caritas codziennie 
dostarczają paczki z żywnością tysiącom po-
trzebujących seniorów, bezdomnych i chorych 
w całej Polsce, a Caritas Polska przygotowuje 
się do zakupu respiratorów i najbardziej po-
trzebnego wyposażenia dla polskich szpitali. 
Kampanię Caritas można wesprzeć z domu 
przekazując darowiznę na stronie www.cari-
tas.pl/ lub wysyłając SMS o treści SENIOR na 
numer 72052 (koszt 2,46 zł)

6 czerwca #Lednicawdomu  
Tegoroczna Lednica 2000 odbędzie się 
w innej niż dotychczas formie. Z uwagi na 
zagrożenie koronawirusem organizatorzy 
zapraszają 6 czerwca na #Lednicawdomu. 
Wszystkie grupy, które zazwyczaj przybywały 
w różnych terminach, a więc: młodzi, dzieci, 
seniorzy i motocykliści, spotkają się tego dnia 
za pośrednictwem internetu i innych środków 
przekazu. Podczas lednickiego czuwania po-
dążymy drogą Maryi. Chcemy, tak jak Ona, 
w pełni zawierzyć się Panu Bogu. Na wzór św. 
Jana Pawła II pragniemy powtarzać słowa, 
które są też hasłem naszego spotkania: „Cały 
Twój”.  Będziemy też wspominać postać i po-
sługę kard. Stefana Wyszyńskiego.

Koronawirus w Ołtarzewie
Sześć przypadków zakażenia koronawiru-
sem stwierdzono w Wyższym Seminarium 
Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego (księży pallotynów) w pod-
warszawskim Ołtarzewie. Wspólnota semi-
naryjna kontynuuje ścisłą kwarantannę przez 
najbliższe dwa tygodnie. Wszyscy czują się 
dobrze i wykazują niegroźne objawy zakaże-
nia. W tym czasie nikt nie może wchodzić na 
teren seminarium, ani nikt z niego wychodzić. 
Dla wiernych zamknięty jest również kościół 
seminaryjno-parafialny. 

Aborcja dostępna w domu  
Na czas trwania pandemii koronawirusa 
brytyjski rząd zatwierdził możliwość doko-
nania aborcji we własnym domu za pomo-
cą silnych środków farmakologicznych, 
bez konieczności wizyty w szpitalu czy klinice 
aborcyjnej. „Szokującą” nazwał tę decyzję bi-
skup John Sherrington – rzecznik episkopatu 
Anglii i Walii ds. ochrony życia. Według niego 
telemedycyna i aborcja bez nadzoru medycz-
nego służy „zmniejszaniu powagi, z jaką nale-
ży podejmować taką decyzję”. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Święta Wielkanocne są dla naszej rodziny 
czasem wyjątkowej radości i wdzięczności dla 
Pana, który okazał Swą moc i dał nam nowe 
życie, dziecko, którego bardzo pragnęliśmy. 
Na liturgii paschalnej, w  Wielką Sobotę, zgod-
nie ze starożytną tradycją Kościoła, nasz syn 
otrzymał chrzest. Dwa lata wcześniej, w trak-
cie Świąt Zmartwychwstania, Pan wlał w moje 
serce głęboką ufność, że wkrótce zostaniemy 
rodzicami. Dał nam obietnicę, na której speł-
nienie nie musieliśmy długo czekać. W tym 
samym miesiącu pod moim sercem zaczęło 
się życie naszego syna. Czekaliśmy na niego 
z dużym niepokojem, ponieważ rok wcześniej 
straciliśmy nasze pierwsze dziecko. Nasz 
pierwszy syn odszedł do Pana po pięciu dniach 
życia, z powodu powikłań ciąży, urodził się 

zbyt wcześnie, by lekarze mogli go uratować. 
Strata dziecka wstrząsnęła naszym światem, 
zachwiała zaufanie i nasunęła pytania o sens 
wiary. W tych ciężkich chwilach, mimo buntu, 
który rodził się w sercu, znaleźliśmy oparcie 
w Krzyżu Chrystusa, na którym Syn Boży 
cierpiał i poniósł śmierć z powodu miłości do 
człowieka. Sam Bóg również przeszedł przez 
doświadczenie trwogi, osamotnienia, bólu 
i śmierci. W tym co było naszym najtrudniej-
szym doświadczeniem pozostawał przy nas, 
wiele razy odczuwaliśmy Jego prowadzenie 
i opiekę. Teraz cieszymy się z daru nowego ży-
cia, Pan Zmartwychwstał i przyszedł do naszej 
rodziny jako małe dziecko. 
Chwała Panu!

Magdalena

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! 
ALELLUJA! 

„Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem.  
Kto we Mnie wierzy to choćby umarł, żyć będzie”.  J 11, 25

Pan Bóg daje nam trudny czas Świąt Wielkanocnych.  
Ale jest wśród nas, jak mówi Ewangelia, pojawił się mimo drzwi 

zamkniętych. Kieruje do nas słowa: „Nie lękajcie się, gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, albowiem zbliża się  

wasze zbawienie”. W Nim, z Nim i przez Niego, możemy patrzeć 
na te wydarzenia w innym świetle. Pan pomaga dostrzegać jaśniej, 
to co najważniejsze. Pragnie d la nas życia i chce, abyśmy na Jego 

pragnienie otwarli serca. Niech więc to będzie czas zbliżenia  
do Boga poprzez Jego Słowo, domowe Liturgię, wspólną mod litwę. 

Poddajmy się Jego woli, bo tyko On wie, jak nas przeprowadzić!
Błogosławionych Świąt wielkanocnych! Alleluja!

Redakcja

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc.
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KĄCIK BIOETYCZNY PYTANIA I ODPOWIEDZI

Będzie miało odpowiednią płeć, pożądany kolor 
oczu i na pewno będzie zdrowe. Spełni wyma-
gania rodziców. 
„Dziecko genetycznie zaprojektowane” nie jest 
już tylko ideą rodem z filmów science-fiction. 
To pojęcie, które pojawiło się w związku z moż-
liwościami, jakie oferuje obecnie diagnostyka 
preimplantacyjna. Rodzice mogą wręcz zapro-
jektować od strony genetycznej swoje dziecko: 
wybrać ten spośród embrionów, który posiada 
mile przez nich widziane cechy fizyczne. Po-
zostałe embriony zostaną zniszczone. Dziecko 
przestaje być darem – zostaje potraktowane jak 
towar „na zamówienie”.

NA PODSTAWIE KSIĄŻKI „PRZEWODNIK: 
BIOETYKA DLA MŁODYCH”

Czym jest diagnostyka preimplantacyjna? 
Diagnostyka preimplantacyjna  jest techniką 

diagnozy i selekcji dzieci w stadium embrional-
nym w okresie pomiędzy zapłodnieniem doko-
nanym in vitro a ich implantacją w macicy. 

Diagnostyka preimplantacyjna polega na 
poddaniu badaniom genetycznym dzieci w sta-
dium embrionalnym wytworzonych metodą in 
vitro oraz na wybraniu spośród nich takich, 
które:
- są pozbawione wad genetycznych lub 
- posiadają określoną cechę genetyczną. 

Wybrane przez techników laboratoryjnych 
dzieci zostają zaimplantowane w macicy mat-
ki, zaś te, które są obarczone chorobą lub nie 
posiadają pożądanej przez rodziców cechy ge-
netycznej (np. płeć, kolor włosów lub oczu), są 
niszczone. 

Niszczenie ludzkiego embrionu, czy to 
in vitro („w szkle”, na płytce), czy też in vivo 
(w żywym organizmie, tj. w łonie matki), to 
nic innego jak aborcja.

W niektórych przypadkach diagnostyka 
preimplantacyjna pozwala na wyselekcjono-
wanie odpowiedniego dziecka w stadium em-
brionalnym po to, by jego tkanki posłużyły 
później do wyleczenia starszego rodzeństwa 
dotkniętego poważną wadą genetyczną. Taki 
embrion musi spełniać dwa warunki: 

1. nie może być nośnikiem wady genetycznej; 
2. musi charakteryzować się wysoką kompaty-
bilnością genetyczną ze swoim chorym bratem 
lub siostrą. 

Nie trzeba dodawać, że takie dziecko zo-
staje poczęte przede wszystkim jako przyszły 
dawca komórek lub tkanek, a nie jako dziecko 
chciane dla niego samego.

Pierwsze „dziecko-lekarstwo”, Adam Nash, 
urodziło się w Stanach Zjednoczonych w 2000 r. 
jako „środek” do wyleczenia swojej siostry Molly 
cierpiącej na niedokrwistość Fanconiego (zostały jej  
przeszczepione komórki pochodzące z krwi pępo-
winowej brata). Jednocześnie życie straciło czter-
naścioro rodzeństwa Molly – Adam został bowiem 
wybrany spośród 15 embrionów powstałych w wy-
niku zapłodnienia in vitro, na które zdecydowali się 
jego (nie mający problemów z płodnością) rodzice.  
 
Czy diagnostyka preimplantacyjna jest for-
mą leczenia dziecka? 

Nie. Diagnostyka preimplantacyjna ani nie 
leczy dziecka, ani nie prowadzi do jego wylecze-
nia. Celem diagnostyki preimplantacyjnej jest 
wyłącznie identyfikacja chorób genetycznych 
dzieci wytworzonych in vitro, aby technik mógł 
wyselekcjonować te, które są wolne od wad ge-
netycznych. Dzieci obarczone chorobami zosta-
ją uśmiercone lub zamrożone. 

Czy diagnostyka preimplantacyjna nie zapo-
biega aborcji?

Praktyka diagnostyki preimplantacyjnej 
sprzyja rozpowszechnianiu się mentalności uty-
litarystycznej, która uzależnia wartość człowieka 
od jego stanu fizycznego, a w efekcie prowadzi 
do selekcji i eliminacji osób chorych lub „niepeł-
nowartościowych”. Celem diagnostyki preim-
plantacyjnej jest wykrycie i usunięcie chorych 
dzieci, by zapobiec ich urodzeniu. Pod wzglę-
dem etycznym jest to równoważne z aborcją. 

Czy genetyczna diagnostyka preimplanta-
cyjna nie jest lepsza niż późna aborcja?

Nie. Dla dzieci, u których zostaje wykryta 
choroba genetyczna, konsekwencja jest taka 
sama: zostają one zabite. Trudno zatem mó-

wić, że któreś z tych dwóch „rozwiązań” jest 
lepsze, skoro obie praktyki wywołują ten sam 
skutek: śmierć dziecka. Dla rodziców lub ro-
dzeństwa zniszczenie embrionu przed jego 
wszczepieniem do macicy (gdy często jeszcze 
nie zawiązała się tak emocjonalna więź z dziec-
kiem jak po implantacji) jest zazwyczaj mniej 
traumatyczne niż zabicie dziecka później, gdy 
rozwija się ono już w łonie matki. Choć – z dru-
giej strony – zauważa się, że niektóre kobiety 
przeżywają poważne problemy duchowe, wyni-
kające z uświadomienia sobie faktu zniszczenia 
lub zamrożenia własnych dzieci we wczesnym 
stadium rozwoju. Świadczyłoby to o tym, że po-
między matką a dzieckiem od samego począt-
ku istnieje więź emocjonalna. Tak czy inaczej, 
moralna kwalifikacja tego czynu jest identyczna, 
niezależnie od odczuć matki. Niektóre z nich 
mogą doświadczać objawów syndromu poabor-
cyjnego wynikających z uświadomienia sobie 
faktu uśmiercenia własnego dziecka w pierw-
szych dniach jego życia. Ignorowanie prawdy 
o popełnionym złu nie czyni nas wolnymi od jego 
konsekwencji.

Przypomnijmy, że w Polsce w ramach proce-
dury in vitro dopuszcza się stosowanie preimplan-
tacyjnej diagnostyki genetycznej, jeżeli zachodzą 
ku temu wskazania medyczne. Co prawda zaka-
zane jest stosowanie tej metody w celu wyboru 
cech fenotypowych dziecka, w tym także jego płci, 
jednak zakaz ten nie obejmuje sytuacji, w których 
wybór taki pozwala uniknąć ciężkiej nieuleczalnej 
choroby dziedzicznej. Można więc wnioskować, że 
dopuszczalny będzie wybór płci dziecka w razie 
powstania zagrożenia wystąpienia takiej choroby.

wybrał ks. Paweł Paliga

Będzie miało odpowiednią płeć, pożądany kolor oczu i na pewno będzie zdrowe. Spełni wy-
magania rodziców. 
„Dziecko genetycznie zaprojektowane” nie jest już tylko ideą rodem z filmów science-fiction. 
To pojęcie, które pojawiło się w związku z możliwościami, jakie oferuje obecnie diagnostyka 
preimplantacyjna. Rodzice mogą wręcz zaprojektować od strony genetycznej swoje dziecko: 
wybrać ten spośród embrionów, który posiada mile przez nich widziane cechy fizyczne. Pozo-
stałe embriony zostaną zniszczone. Dziecko przestaje być darem – zostaje potraktowane jak 
towar „na zamówienie”.

DZIECKO SZYTE NA MIARĘ 

Reklama na stronie amerykańskiej kliniki in vitro. 
Placówka umożliwia rodzicom m.in. wskazanie 
koloru oczu dziecka. 
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MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia poprzednie numery 

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  12.04 - Niedziela Zmartwychwstania  
Pańskiego, Msze św. 6.00, 9.00, 10.30, 
12.00, 16.00, 18.00, Zgodnie z ograniczeniem 
we Mszy św. może uczestniczyć 5 osób. 
Przez osiem dni Oktawa Wielkanocna,  
obchodzi się ją jako uroczystość Pańską

2.  13.04 - Poniedziałek w Oktawie  
Wielkanocnej, Msze św. 9.00, 10.30, 12.00, 
18.00 intencji KŻR

3.  18.04 - Niedziela Miłosierdzia Bożego, 
rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia

4.  Wszystkim naszym Parafianom, w te rado-
sne święta Zmartwychwstania Pańskiego, 
mimo trudności związanych z epidemią, 
życzymy głębokiego spotkania z Jezusem 
Zmartwychwstałym. Pan przychodzi, mimo 
drzwi zamkniętych, niech wiec stanie się 
tym najmilszym gościem naszych domów 
rodzin i serc.

PSALMY Małgorzata Hutek / Dominik Wania / 
Atom String Quartet
12 kompozycji Małgorzaty Hutek do tekstów Psalmów zostało zaaranżowanych na głos, fortepian oraz 
jazzowy kwartet smyczkowy.
Aranżacjami zajął się Nikola Kołodziejczyk- pianista, kompozytor, aranżer dwukrotny zdobywca na-
grody Fryderyk. Kwartet smyczkowy to Atom String Quartet- jeden z najbardziej uznanych i cenionych 

kwartetów jazzowych w Polsce, natomiast 
na fortepianie zagrał Dominik Wania.

Projekt Psalmów to próba współczesnej 
interpretacji utworów, które powstały wiele wieków temu. Pod względem muzycznym to 
połączenie muzyki jazzowej I folkowej.

Teksty Psalmów są nośnikiem doświadczenia człowieka, jego historii, zmagań, zwycięstw 
i porażek, wątpliwości i wiary. Wyrastają one z religijnego doświadczenia Żydów, jednak 
z tego bogactwa czerpią również chrześcijanie. Na fundamencie chrześcijańskim wyrosła 
polska kultura, a teksty Psalmów wielokrotnie inspirowały polskich artystów na przestrzeni 
wieków, stanowiąc wielkie dziedzictwo kulturowe dla naszego kraju.

www.chrzescijanskiegranie.pl

Transmisje Live 
z naszego kościoła

Zapraszamy do łączenia się we wspólnej 
modlitwie podczas Wielkanocy! 
Godziny transmisji są następujące:
- w ciągu tygodnia (poniedziałek - sobota) są 
zazwyczaj 2 transmisje:
o g. 18:00 Msza święta ze specjalnym słowem 
skierowanym do Internautów (zachęcamy do 
przyjmowania komunii duchowej)
o g. 20:30 na różaniec z ROZWAŻANIAMI oraz 
Apelem Jasnogórskim.
- w niedziele msza o g. 18:00.


