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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

 Czy można poznać Jezusa? 
Można w każdym razie próbować, 
starać się. Żeby kogoś poznać, 
trzeba z nim przebywać, towarzy-
szyć mu. Apostołowie byli przy Je-
zusie, słuchali Go, widzieli cuda, 
jakie czynił. Jednak gdy Go spotkali 
po zmartwychwstaniu w drodze do 
Emaus, nie poznali Go. Oczy mieli 
jakby przysłonięte.

 Dla mnie uderzające w tym 
słowie jest to, że można rozmawiać 
z Jezusem – modlić się, spotykać 
się z Nim – na Eucharystii, a jednak 
Go nie rozpoznawać. Można nawet 
mówić o Nim, jakby się Go znało, 
niewiele w rezultacie wiedząc. Moż-
na być więc przekonanym głęboko, 
że jest się wierzącym chrześcija-
ninem, a być jednocześnie daleko 
od Chrystusa. Codzienna modlitwa 

może spowszednieć, nawet codzienna Msza 
św. może stać się rutyną. Można czytać Biblię 
i wsłuchiwać się tylko w siebie, nie słysząc 
tego, co mówi Bóg. Trudno w taki sposób na-
wiązać relację, do czego zaprasza nas Pan. 
Jezus pragnie poruszenia naszego serca… 
Jak rozpoznać Zmartwychwstałego? Jak spo-
tkać się z Nim naprawdę? 

       

Może trzeba stanąć w prostocie i szczero-
ści przed Panem i samym sobą. Wyzbyć się 
swoich wyobrażeń o sobie i Panu - „a myśmy 
myśleli”. Nie planować, nie projektować – ale 

słuchać, poddać się Jego woli i prowadzeniu. 
Chcieć poznać Jego pragnienia, a nie koncen-
trować się tylko na swoich.  Wyzbyć się lęku, 
zamartwiania, przeżywania wszystkiego po 
wielokroć, wyzbyć się wielomówstwa. Wejść 
w ciszę, kontemplować rzeczywistość, otwie-
rać się na znaki i codzienne cuda. Podążać 
krok za krokiem za Chrystusem, nie wyprze-
dzać. Ufać, powierzać Mu codzienne sprawy. 
Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie. 

        Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie 
zmartwychwstał! Obyśmy tego doświadczyli 
i uwierzyli, a każdy lęk zostanie pokonany. Oby-
śmy wraz z Chrystusem wyszli z grobu śmierci, 
grzechu, strachu. Oby nasze serca zapałały 
bezinteresowną miłością. Obyśmy w znaku 
łamania Chleba rozpoznali Pana i przyjmowali 
Go ze szczerą radością i wdzięcznością.

Wiola Malan

Przelęknieni, zagubieni pośród trudów i trosk naszego życia, nie rozumiejąc sensu, uciekamy. 
Kto nam może pomóc? Ewangelia wskazuje na jedyne źródło, Jezusa. On poprzez swoje Słowo 
rzuca światło na nasze troski, wyjaśniając ich znaczenie. Pokazuje, że sposób, w jaki Bóg zbawia 
człowieka, jest zupełnie inny, od naszych wyobrażeń, a wszystko to jest zapisane w Pismach. 
Pouczonych i oświeconych Słowem, prowadzi nas do Eucharystii, aby stać się dla nas pokarmem 
życia. Napełniając nas swoją obecnością, wzbudza w nas pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 2, 14. 22b-32); 
(Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11); 
(1 P 1, 17-21); 
(Łk 24, 32); 
(Łk 24, 13-35);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (24, 13-35)
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Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt 
stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak roz-
mawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako 
na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą 
w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach 
stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczy-
kiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani 
i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto 
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy 
z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». 

POZNAĆ JEZUSA

ŚW. SZARBEL WYJEDNAŁ WYLECZENIE Z SEPSY
KOMÓRKI MACIERZYSTE: NA PEWNO SZANSA?   

Codzienna modlitwa 
może spowszednieć,  

nawet codzienna Msza św. 
może stać się rutyną. Można 
czytać Biblię i wsłuchiwać się 
tylko w siebie, nie słysząc 
tego, co mówi Bóg.
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

ŚW. SZARBEL
WYJEDNAŁ MOJEMU MĘŻOWI 
WYLECZENIE Z SEPSY 

O świętym Szarbelu usłyszałam około dwóch 
lat temu. Przeczytałam wtedy książkę o Nim, 
kupiłam modlitewnik i obrazki z wizerunkiem. 
Jeszcze nie wiedziałam, jak wielką nadzieją 
okaże się dla mnie wkrótce ten libański święty.

5 października ubiegłego roku mój mąż, któ-
ry jest twardym mężczyzną, zaczął narzekać 
na samopoczucie. Wiedziałam, że trzeba mu 
pomóc. Skończyło się jednak na podaniu le-
ków na przeziębienie. Około północy było już 
bardzo źle, a o 1 w nocy wezwałam pogoto-
wie. Lekarz po wielu „targach” zdecydował się 
wziąć wijącego się z bólu męża do szpitala. 
Rano dowiedziałam się, że mąż jest w stanie 
ciężkim, a szanse na przeżycie są nikłe. Ka-
zano mi czekać na telefon o śmierci. Lekarz 
mówił to z takim przekonaniem, że moja wiara 
w to, że mąż wyjdzie z choroby, zupełnie się 
zachwiała. Mąż znajdował się w śpiączce. Żył 
tylko dzięki aparaturze, która zastępowała 
funkcje uszkodzonych organów wewnętrz-
nych. Sepsa zrobiła swoje. 

Zaczęłam się gorąco modlić o cud życia dla 
męża. Nie rozstawałam się z wizerunkiem 
świętego Szarbela. Lekarze nie dawali jednak 
szans na poprawę sytuacji. Ich prognozy były 
okrutne. Jedynie pani ordynator pocieszała 
nas, że mąż wygląda ładnie, że odzyskał zdro-
wą barwę twarzy. To był mój jedyny punkt za-
czepienia, jedyna iskierka nadziei.   

Śpiącego męża odwiedzało codziennie kilka 
osób, ciągle ktoś stał przy jego łóżku. Zdarzył 
się jednak taki dzień, że zostałam z mężem sam 
na sam. Modliłam się, prosiłam Boga, by mi go 
nie zabierał. Wyjęłam wizerunek świętego Szar-
bela i zaczęłam przykładać go do ręki i głowy 

męża. Ludzie, którzy stali przy łóżkach swoich 
bliskich, patrzyli na mnie. Nie przeszkadzało mi 
to. Chciałam zostawić obrazek przy mężu, ale 
niestety pielęgniarka stwierdziła, że nie mogę 
tego zrobić. W domu kontynuowałam gorącą 
modlitwę do Matki Bożej i świętego Szarbela.

 Moja modlitwa została wysłuchana... Stan 
męża zaczął się poprawiać. Kolejno zaczyna-
ły pracować nerki, serce, wątroba. Mąż został 
odłączony od aparatów i zaczął sam oddychać. 
Lekarze nie kryli zdziwienia, a pielęgniarz po-
wiedział, że pracuje na oddziale intensywnej 
terapii 10 lat i pierwszy raz widzi taki cud. 

Codziennie, kiedy budzę się rano, cieszę się 
obecnością męża obok mnie. Dziękuję Bogu 
za to i wierzę, że tę łaskę wyjednał mi u Niego 
mój pośrednik święty Szarbel.

Jolanta Niedźwiedź

Nasza Parafianka usłyszała od lekarzy, że powinna zacząć żegnać się z mężem. Wtedy do akcji 
wkroczył święty Szarbel.  

Biblia dla kobiet
Nakładem wydawnictwa Edycja Świętego Pawła uka-
zała się pierwsza w Polsce Biblia dla kobiet. Szczegól-
ną jej cechą są teksty wprowadzeń i rozważań napisane 
przez kobiety – wybitne teolożki, biblistki; specjalistki zaj-
mujące się psychologią i pedagogią. Wyjątkowym walorem 
publikacji jest jakość i styl wydania. Jak tłumaczą twórcy, 
wydanie Biblii dla kobiet wymyśliły kobiety z potrzeby ser-
ca. W tym wydaniu to kobiety towarzyszą innym kobietom 
w odkrywaniu słowa Bożego. Istotne było to, aby punktem 
wyjścia w spotkaniu ze świętym tekstem było bogactwo 
percepcji, wrażliwości i emocjonalności kobiety.

Modlitwa 
o deszcz 
– Zwracam się do wszystkich wier-
nych oraz ludzi dobrej woli z apelem 
o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną 
o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, 
parafiach, domach zakonnych i rodzinach 
włączyć tę intencję do naszych modlitw 
ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby 
– napisał abp Stanisław Gądecki, prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
w Apelu. – Susza uderza w setki tysięcy 
rolników, sadowników, ogrodników i ich ro-
dziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. 
Jej dotkliwość może odczuć przemysł prze-
twórczy i spożywczy.

Otwarcie 
Watykanu 
Począwszy od 4 maja zacznie się stop-
niowe wznawianie działalności Stolicy 
Apostolskiej – czytamy w komunikacie 
watykańskiego Biura Prasowego. Urzędy 
wrócą do zwyczajnej działalności, przy jed-
noczesnym zachowaniu środków ostroż-
ności w zakresie ochrony zdrowia w celu 
ograniczenia infekcji, tak aby zapewnić 
pracę dla Ojca Świętego i Kościoła Po-
wszechnego. Jednocześnie są podejmo-
wane w Watykanie wysiłki w celu zrówno-
ważonego stawienia czoła kryzysowi przez 
Kościół w skali globalnej.

Epidemia 
w badaniach 
Aż 38% Polaków przyznaje z głębokim 
przekonaniem, że obecny okres spowo-
dował u nich refleksję nad sensem ży-
cia. 29% z takim samym, głębokim odczu-
ciem deklaruje, że to wiara w Boga pomaga 
przeżyć pandemię. Jednak takie refleksje 
tylko częściowo przekładają się na praktyki 
religijne: tylko 7% Polaków obecnie więcej 
się modli, a 17% deklaruje, że zamierza. 
Aż 43% z nas absolutnie wierzy, że pan-
demia ujawniła bezradność człowieka wo-
bec natury. 81% badanych zadeklarowało, 
że to rodzina jest dla nich opoką w okresie 
epidemii. „W naszej kulturze, jak widać, na 
rodzinę możemy liczyć w każdej sytuacji. 
To zdaje się jest wynik bez precedensu 
w skali Europy. Nasze społeczeństwo za-
wsze charakteryzowało się silnymi więzami 
rodzinnymi ale w godzinie próby te więzy 
stają się, jak sądzimy, jeszcze silniejsze” - 
zwraca uwagę jeden z analityków badań.
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KĄCIK BIOETYCZNY DLA WIERZĄCYCH I ATEISTÓW

Ludzki organizm składa się z milionów ko-
mórek. Większość z nich to „zwykłe” komórki. 
Czas, choroby i urazy, jakim podlega człowiek, 
sprawiają, że w pewnym momencie komórkom 
tym zaczyna brakować “paliwa” do regeneracji. 
Obumierają. 

Komórki macierzyste są inne: po pierwsze 
dzielą się, czyli regenerują nieskończoną liczbę 
razy. Po drugie potrafią różnicować się w inne 
typy komórek (dają początek tkankom i narzą-
dom organizmu). Komórki macierzyste są więc 
jak matka: przynoszą nowe życie, a gdy trzeba, 
zastępują „zwykłe” komórki lub je odnawiają. Sło-
wem przeprowadzają nieustanny remont w na-
szym organizmie. 

Przykład 1:  
Ludzki organizm dzięki komórkom macierzystym 
samoistnie wymienia błonę wyścielającą żołądek 
średnio co 3 dni, a skórę na ciele – co miesiąc. 
Przykład 2:  
Już kilka komórek macierzystych przeszczepio-
nych od dawcy wystarczy, by odbudować cały 
układ krwionośny chorego na białaczkę. 

SKĄD POCHODZĄ KOMÓRKI MACIERZYSTE? 
Każdy z nas przez całe życie posiada komór-

ki macierzyste. Ze względu na zdolność do różni-
cowania się (w inne typy komórek) wyróżniamy 
trzy ich typy. Weźmy pod lupę dwa spośród nich: 
multipotencjalne i pluripotencjalne. 

Komórki macierzyste multipotencjalne posia-
dają zdolność do wytwarzania bardzo wielu, choć 
nie wszystkich typów komórek. Należą do nich:  

- somatyczne komórki macierzyste: są one 
izolowane z organizmu dziecka lub dorosłego 
człowieka (np. z komórek skóry, mięśni, krwi, 
szpiku kostnego, komórek tłuszczowych).

- komórki macierzyste krwi pępowinowej: po-
chodzą z krwi pobranej z pępowiny zaraz po uro-
dzeniu się dziecka. Można ją następnie zamrozić 
i przechowywać w banku krwi pępowinowej. Jest 
ona stosowana w leczeniu dzieci chorych m.in. na 
białaczkę. 

- komórki macierzyste owodni oraz łożyska: 
pobierane są z płynu owodniowego otaczającego 
płód w łonie matki oraz z łożyska po urodzeniu 
dziecka. 

- płodowe komórki macierzyste - mogą 
pochodzić z martwych płodów po aborcji lub 
naturalnym poronieniu.

Z kolei komórki macierzyste pluripotencjalne 
są zdolne do tworzenia wszystkich rodzajów komó-
rek organizmu (oprócz łożyska). Należą do nich: 

- embrionalne komórki macierzyste
- indukowane komórki macierzyste (iPSC)

Tu pojawia się kolejna kontrowersja. Otóż 
embrionalne pluripotencjalne komórki macie-
rzyste są pobierane z tzw. „embrionów nadlicz-
bowych”, tzn. dzieci powstałych w wyniku za-
płodnienia in vitro, które nie zostały przeniesione 
do łona matek. Dzieci te, zamrożone w stadium 
kilkukomórkowego embrionu i przechowywane 
w ciekłym azocie, zostają rozmrożone, po czym 
pozwala się im rozwijać przez 6–7 dni do stadium 
blastocysty. Na tym etapie pobiera się z nich ko-
mórki macierzyste, co jest równoznaczne z ich 
uśmierceniem; dzieci te stają się w ten sposób 
magazynem komórek macierzystych do badań 
lub terapii innych osób.

W 2006 roku doszło do rewolucyjnego odkry-
cia dokonanego przez profesora Shinya Yamana-
kę. Pozwoliło ono na otrzymywanie pluripotencjal-
nych komórek macierzystych bez konieczności 
uśmiercania istot ludzkich w embrionalnej fazie 
rozwoju. Za to osiągnięcie prof. Yamanaka został 
w 2012 r. uhonorowany (wraz z Johnem Gurdo-
nem) Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny. 

Komórki, które otrzymano, to indukowane 
pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC). 
Pochodzą one z komórek dorosłego organizmu 
(np. z komórek skóry), które poddaje się przepro-
gramowaniu, czyli cofnięciu ich rozwoju do etapu 
pluri- lub totipotencjalnego, w celu uzyskania ko-
mórek niezróżnicowanych. Następnie steruje się 
ich rozwojem, by uzyskać określony typ komórek. 

TERAPIA KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI 
Terapia komórkami macierzystymi polega 

na wszczepieniu pacjentowi komórek zdol-
nych do przywrócenia uszkodzonej tkance 
lub narządowi prawidłowego funkcjonowania. 

Trwają badania naukowe, których celem 
jest umożliwienie wykorzystania komórek 
macierzystych do skutecznej terapii wielu 
schorzeń, m.in. nowotworów, a także chorób 
cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, Parkin-
son, Alzheimer, uszkodzenie mięśnia serco-
wego wskutek zawału i choroby oczu, w tym 
zwyrodnienie plamki żółtej. 

Od dziesięcioleci w powszechnym użyciu 
są już somatyczne komórki macierzyste, które 
nie stwarzają problemów natury etycznej. Wy-
korzystuje się je dziś w leczeniu wspomnia-
nych chorób krwi (przeszczepy szpiku kostne-
go w różnych formach białaczki), a także ran 
i oparzeń, oraz w rekonstrukcji uszkodzonych 
ścięgien i regeneracji wielu typów tkanek (np. 
tchawicy). Niektóre z tych komórek używane 
są do odtworzenia komórek budujących ścia-
ny naczyń krwionośnych. Inne są obecnie 
testowane pod kątem możliwości leczenia 
dziecięcego porażenia mózgowego, choro-
by Krabbego oraz innych schorzeń. Mimo 
że powyższe terapie okazały się skuteczne 
i dają uzasadnione nadzieje na dalszy rozwój 
medycyny regeneracyjnej (odbudowa uszko-
dzonych tkanek), trzeba podkreślić, że nigdy 
nie będziemy w stanie wyleczyć wszystkich 
chorób za pomocą terapii komórkami macie-
rzystymi.

wybrał ks. Paweł Paliga
na podstawie książki 

„Przewodnik: bioetyka dla młodych”

Gdyby trzeba było znaleźć jedno słowo najtrafniej opisujące, czym są komórki macierzyste 
dla współczesnej medycyny, to brzmiałoby ono: NADZIEJA. W laboratoriach na całym świe-
cie trwa obecnie wyścig o to, jak najlepiej wykorzystać możliwości komórek macierzystych 
w leczeniu schorzeń trawiących ludzkość. Wiele spośród tych badań napawa optymizmem. 
Inne budzą niestety jednoznaczny sprzeciw etyczny. Dzieje się tak, gdy w terapiach ekspe-
rymentalnych wykorzystuje się komórki macierzyste z uśmierconych dzieci, tj. abortowa-
nych płodów lub embrionów. 

KOMÓRKI MACIERZYSTE:  
NA PEWNO SZANSA?
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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.  26.04 - Niedziela Biblijna, Msze św. 8.00, 
9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, Rozpoczy-
na się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

2.  W tygodniu, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu po Mszy św. o g. 18.00 do g. 21.00

3.  29.04 - środa, święto św. Katarzyny Sieneń-
skiej, Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego w czasie II wojny światowej

4.  01.05 - pierwszy piątek miesiąca,  
spowiedź 17.30, rozpoczynamy nabożeń-
stwa majowe, w tygodniu po Mszy św.  
o g. 18.00, w niedziele 17.30, adoracja  
Najświętszego Sakramentu do g. 21.00, 
proszę zgłaszać chorych

5.  02.05 - pierwsza sobota miesiąca,  
uroczystość NMP Królowej Polski, o g. 17.00 
nabożeństwo pierwszych sobót, g. 18.00 
modlimy się w intencji wynagradzającej

6.  03.05 - pierwsza niedziela miesiąca, 
po sumie procesja, taca na Seminarium 
Duchowne

Projekt „Boże Granie” podbija internet! 
Boże Granie, to projekt muzyczny, którym 
Fundacja Uwierz Miłości rozpoczęła swoją 
działalność. Projekt ten dojrzewał od wielu lat,  
a zrodził się z kontemplacji Słowa Bożego 
i modlitwy. 

Płyta z udziałem Beaty Bednarz, Agnieszki 
Musiał, Tomka Kamińskiego, Gabi Gąsior 
i Michała Gasza pojawiła się w kwietniu 
w sprzedaży na:  
sklep.chrzescijanskiegranie.pl
www.bozegranie.pl

www.chrzescijanskiegranie.pl


