PRZYRODA JEST MÄ„DRA

BENE SCIT QUI BENE DISTINQUIT
(Dobra wiedzÄ™ ma ten, kto dobrze rozrÃłÅźnia)
- PrzysÅ‚owie Å‚aciÅ„skie

"Nie jesteÅ›my przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. KaÅźdy z nas jest owocem
zamysÅ‚u BoÅźego. KaÅźdy z nas jest chciany, kaÅźdy miÅ‚owany, kaÅźdy niezbÄ™dny".
(Benedykt XVI)

EWOLUCJA ALE JAKA? - O. G. BÅ‚och ofm

Nie ulega wÄ…tpliwoÅ›ci, Åźe przy omawianiu tematu ewolucji istnieje po dzieÅ„ dzisiejszy ogromne
zamieszanie. SkÄ…d ono siÄ™ bierze? MÃłwiÄ…c o ewolucji najczÄ™Å›ciej nie wiemy, o czym mÃłwimy,
o jaka ewolucjÄ™ nam chodzi. Nigdy siÄ™ nie porozumiemy w tym temacie jeÅźeli nie okreÅ›limy
znaczenia terminu "ewolucja" i na jakiej pÅ‚aszczyÅºnie poznawczej go rozwaÅźamy. Na temat ewolucji
zabierajÄ… gÅ‚os przyrodnicy, naukowcy, ewolucjoniÅ›ci, filozofowie, teologowie, nawet ludzie nie
majÄ…cy Åźadnych podstaw realnych do logicznego, mÃłwienia rzeczowego na jej temat. Efekt jest taki,
ze kaÅźdy co innego mÃłwi i nie wiadomo, kto ma racjÄ™. Taka procedura nigdy nie przybliÅźy nas do
prawdy w przedmiocie ewolucji.

Stare ale prawdziwe przysÅ‚owie Å‚aciÅ„skie mÃłwi: â€ždobrÄ… wiedzÄ™ ma ten, kto dobrze
rozrÃłÅźniaâ€•. (bene scit qui bene distinguit). Zatem zrÃłbmy istotne rozrÃłÅźnienia i pouÅ›ciÅ›lajmy
najpierw pewne pojÄ™cia, ktÃłre bÄ™dÄ… nam potrzebne. W tym roku obchodzimy dwie rocznice
darwinowskie: dwusetnÄ… rocznicÄ™ urodzin Karola Darwina oraz sto piÄ™Ä‡dziesiÄ…tÄ… rocznicÄ™
ukazania siÄ™ jego gÅ‚Ãłwnego dzieÅ‚a O powstawaniu gatunkÃłw, co stanowi dobrÄ… okazjÄ™ do
pogÅ‚Ä™bienia naszej wiedzy na temat ewolucji.
Definicje pojÄ™cia â€žewolucjaâ€•
W nauce jak i w mowie waÅźnÄ… rolÄ™ odgrywajÄ… pojÄ™cia i odpowiadajÄ…ce im terminy. Terminy w
dociekaniach naukowych nie mogÄ… byÄ‡ wieloznaczne; powinny mieÄ‡ Å›ciÅ›le okreÅ›lony zakres i
treÅ›Ä‡. W przeciwnym razie trudno by byÅ‚o siÄ™ porozumieÄ‡ na dany temat. DziÅ› naukowcom
sporo trudnoÅ›ci sprawia termin â€žewolucjaâ€•, gdyÅź jest on terminem wieloznacznym, a
uÅźywajÄ…c go, najczÄ™Å›ciej nie precyzuje siÄ™ co on oznacza, jaki jest jego zakres i treÅ›Ä‡. Z
pomocÄ… przychodzÄ… nam definicje, ktÃłre sÄ… krÃłtkim okreÅ›leniem istoty rzeczy; mÃłwiÄ… nam
bowiem, czym dane pojÄ™cie lub rzecz jest.
Oczywistym jest, Åźe nie moÅźna sensownie posÅ‚ugiwaÄ‡ siÄ™ terminem â€žewolucjaâ€• nie
zdajÄ…c sobie sprawy z jego znaczenia. StÄ…d w pierwszym rzÄ™dzie naleÅźy podaÄ‡ takÄ…
definicjÄ™ ewolucji, ktÃłra bÄ™dzie jasno i wyraÅºnie wskazywaÅ‚a na zakres i treÅ›Ä‡ tego pojÄ™cia.
DziÅ› wiele jest rÃłÅźnych definicji ewolucji, tak Åźe mÃłwiÄ…c o ewolucji, nie bardzo wiadomo, o czym
siÄ™ mÃłwi. Przyjrzyjmy siÄ™ im nieco bliÅźej.
WspÃłÅ‚czeÅ›nie najczÄ™Å›ciej sÄ… podawane takie definicje: 1) ewolucja to proces historyczny
zmian cech Åźywej materii od momentu pojawienia siÄ™ pierwszego organizmu aÅź do powstania coraz
to nowych gatunkÃłw, 2) teoria samoistnego pochodzenia rÃłÅźnych grup organizmÃłw od wspÃłlnego,
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poczÄ…tkowego przodka Åźywego na Ziemi, 3) teoria powstawania nowych gatunkÃłw i wyjaÅ›niania
pochodzenia rÃłÅźnorodnoÅ›ci organizmÃłw.
NaleÅźy zaznaczyÄ‡ Åźe jest obecnie wiele teorii ewolucji i Åźe sÄ… rÃłÅźne jej rodzaje, np. ewolucja
kosmiczna, ewolucja biochemiczna, ewolucja biologiczna. Samo pojÄ™cie ewolucji teÅź ulegÅ‚o w
ciÄ…gu wiekÃłw powaÅźnej ewolucji.
Nam chodzi tutaj przede wszystkim o jeden rodzaj ewolucji, tj, o ewolucjÄ™ biologicznÄ… w rozumieniu
Darwina, czyli o jego teoriÄ™ descendencji lub ewolucjÄ™ gatunkowo-morfologicznÄ… gdyÅź ta
wÅ‚aÅ›nie sprawia najwiÄ™cej trudnoÅ›ci z jej akceptacjÄ…. Pierwotnie termin â€žewolucjaâ€•
rozumiano w jego znaczeniu etymologicznym (od Å‚aÄ‡. evolvere â€“ rozwijaÄ‡, rozÅ‚oÅźyÄ‡,
otworzyÄ‡, wydobyÄ‡) a zatem jest to stopniowe ujawnianie struktur i cech ukrytych w nasieniu
roÅ›liny, zwierzÄ™cia lub czÅ‚owieka. OprÃłcz etymologicznej definicji ewolucji, wprowadzono z
czasem, a szczegÃłlnie od czasÃłw Darwina, inne jeszcze definicje.
Najszerszy zakres pojÄ™ciu â€žewolucjaâ€• nadaÅ‚ Darwin kiedy uÅźywaÅ‚ tego terminu na
oznaczenie zmian w czasie lub na pochodzenie wszystkich form Åźycia z czÅ‚owiekiem wÅ‚Ä…cznie od
wspÃłlnego przodka. Taka definicja poszerza zakres zdarzeÅ„ biologicznych, wykraczajÄ…cy poza
Å›cisÅ‚Ä… definicjÄ™ ewolucji biologicznej i obejmuje takÅźe takie odrÄ™bne zagadnienia jak
biogeneza czy antropogeneza. I tu zaczynajÄ… siÄ™ problemy, bo ile nikt nie kwestionuje ewolucji jako
rozwoju i zmian w biokosmosie, to trzeba jednak, z punktu widzenia naukowego, zakwestionowaÄ‡
darwinowskie teorie dotyczÄ…ce powstania Åźycia, powstawania gatunkÃłw czy nawet czÅ‚owieka.
Darwin przekroczyÅ‚ bardzo swe kompetencje naukowe, gdy twierdziÅ‚, Åźe procesem ewolucji i
powstawaniem nowych gatunkÃłw w przyrodzie rzÄ…dzÄ… wyÅ‚Ä…cznie siÅ‚y materialne,
dziaÅ‚ajÄ…ce w sposÃłb przypadkowy, Å›lepy i czysto mechaniczny i Åźe stÄ…d nie ma potrzeby
odwoÅ‚ywania siÄ™ do siÅ‚ nadprzyrodzonych.
ChcÄ…c mÃłwiÄ‡ zasadnie o ewolucji biologicznej trzeba jasno okreÅ›liÄ‡ zakres i treÅ›Ä‡ tego
pojÄ™cia, a ponadto pragnÄ…c rozwaÅźaÄ‡ ewolucjÄ™ na pÅ‚aszczyÅºnie naukowej, naleÅźy do niej
dostosowaÄ‡ odpowiedniÄ… metodÄ™ i definicjÄ™ ewolucji. Inaczej pogubimy siÄ™ i niczego nie
wyjaÅ›nimy. NaleÅźy takÅźe zwrÃłciÄ‡ uwagÄ™ na to, Åźe pewne terminy, do ktÃłrych naleÅźy
rÃłwnieÅź pojÄ™cie â€žewolucjaâ€•, mogÄ… mieÄ‡ znaczenie zarÃłwno naukowe jak i filozoficzne.
PoprawnoÅ›Ä‡ definicji ewolucji i stosowanie jej na odpowiedniej pÅ‚aszczyÅºnie poznawczej pomoÅźe
nam uniknÄ…Ä‡ pomieszania, nieporozumienia, jak i bÅ‚Ä™du logiczno-metodologicznego.
Badania naukowe w obrÄ™bie Å›wiata przyrody odsÅ‚aniajÄ… nam tylko czÄ™Å›Ä‡ prawd o
istniejÄ…cej rzeczywistoÅ›ci. Nauka ma swoje osiÄ…gniÄ™cia, ale i swoje sÅ‚aboÅ›ci. Sama nauka nie
zadowala w peÅ‚ni myÅ›lÄ…cego czÅ‚owieka, gdyÅź nie jest w stanie odpowiedzieÄ‡ mu na wiele
drÄ™czÄ…cych go pytaÅ„. ChcÄ…c poszerzyÄ‡ wiedzÄ™ o Å›wiecie i czÅ‚owieku trzeba koniecznie
siÄ™gnÄ…Ä‡ do filozofii, a takÅźe do teologii. MiÄ™dzy tymi dziedzinami wiedzy ludzkiej nie ma Åźadnej
sprzecznoÅ›ci, gdyÅź kaÅźda z nich znajduje siÄ™ na odrÄ™bnej pÅ‚aszczyÅºnie poznawczej.
Ewolucja a ewolucjonizm darwinowski
BÅ‚Ä™dem uczonych jest nie robienie rÃłÅźnicy miÄ™dzy teoriÄ… ewolucji jako takiej a darwinizmem,
czyli darwinowskÄ… hipotezÄ… o ewolucji. Ewolucja biologiczna od samego poczÄ…tku Åźycia na ziemi
przebiegaÅ‚a zgodnie z prawami przyrody i czÅ‚owiek nie miaÅ‚ na niÄ… wpÅ‚ywu. Inaczej ma siÄ™
sprawa z ewolucjonizmem, ktÃłry jest naukÄ… czy teoriÄ… o ewolucji tworzonÄ… przez ludzi. I stÄ…d
moÅźe byÄ‡ tyle rÃłÅźnych teorii ewolucjonizmu, ile jest jego twÃłrcÃłw. Nas interesuje tu doktryna
Darwina na temat ewolucji, czyli ewolucjonizm darwinowski. Ewolucjonizm i darwinizm to dwa rÃłÅźne
pojÄ™cia. W kwestii darwinizmu po dzieÅ„ dzisiejszy panuje duÅźo uproszczeÅ„ i wyprowadzania
bÅ‚Ä™dnych nienaukowych wnioskÃłw.
MoÅźna Å‚atwo przekonaÄ‡ siÄ™, Åźe obecnie, mimo postÄ™pÃłw nauki na temat teorii ewolucji, wielu
naukowcÃłw po prosto w darwinizm nadal wierzy, a jest to wiara bardzo silna. Nie dziwi zatem nikogo to,
Åźe caÅ‚y darwinizm nosi charakter fundamentalizmu i dogmatyzmu pseudonaukowego. Darwin
opieraÅ‚ siÄ™ przewaÅźnie na zaÅ‚oÅźeniach pozanaukowych. W wieku XXI jest zupeÅ‚nie inne
spojrzenie na ewolucjÄ™ niÅź w czasach Darwina. Obecnie duÅźa czÄ™Å›Ä‡ powaÅźnych biologÃłw jest
zdania, Åźe darwinizm w 99 procentach nie jest naukÄ…, tylko filozofiÄ…, (i to kiepskiego formatu) a w 1
procencie wÄ…tpliwÄ… hipotezÄ… (prof. A. Maryniarczyk); duÅźo tam ideologii i mitÃłw, ktÃłre dziÅ›
pod wpÅ‚ywem nauki upadajÄ…. I tu znÃłw uwaga, by celem unikniÄ™cia w darwinizmie zamieszania i
naiwnej wiary w jego prawdziwoÅ›Ä‡, naleÅźy dokÅ‚adnie odrÃłÅźniÄ‡ to, co jest faktem, od tego, co
jest hipotezÄ…, teoriÄ…, ideologiÄ… czy mitem. Bo w darwinizmie wszystko to jest wymieszane.
Darwinizm jako teoria nie speÅ‚nia kryteriÃłw naukowoÅ›ci przede wszystkim dlatego, Åźe jego
zaÅ‚oÅźenia i tezy nie sÄ… empirycznie weryfikowalne. Metodologia nauk empirycznych wymaga, aby
wszystkie naukowe twierdzenia byÅ‚y sprawdzalne na drodze doÅ›wiadczenia. Darwin chyba zdawaÅ‚
sobie sprawÄ™ z niepewnoÅ›ci swoich tez, gdyÅź czÄ™sto nie majÄ…c pewnoÅ›ci wyraÅźaÅ‚ siÄ™ w
takich terminach jak: wydaje siÄ™, jest prawdopodobne, jest moÅźliwe itp.
Metoda badaÅ„ stosowana przez Darwina byÅ‚a daleka od naukowoÅ›ci. Gertrude Himmelfarb pisze o
niej, Åźe â€žani nie byÅ‚a formÄ… obserwacji, ani potocznÄ… formÄ… naukowego rozumowania.
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ByÅ‚a to raczej forma kreatywnej, Åźyczeniowej argumentacjiâ€•, w ktÃłrej â€žmoÅźliwoÅ›Ä‡
awansuje do rangi prawdopodobieÅ„stwa, a prawdopodobieÅ„stwo do rangi pewnoÅ›ciâ€•. Nie
naleÅźy wiÄ™c nazywaÄ‡ darwinizmu teoriÄ… naukowÄ…, skoro takÄ… nie jest. Szkoda, Åźe Darwin
zamiast argumentÃłw logicznych i naukowych, uÅźywaÅ‚ hipotez kreowanych potem przez jego
zwolennikÃłw do rangi twierdzeÅ„ naukowych. Niepotrzebnie teÅź dostosowywaÅ‚ swoje obserwacje i
wypowiedzi do ideologii ateistycznej, co bardzo siÄ™ podobaÅ‚o wielu jego zwolennikom, ktÃłrych nie
brak i dzisiaj.
O ile moÅźna czÄ™Å›ciowo usprawiedliwiÄ‡ Darwina co do jego bÅ‚Ä™dÃłw, to trudno byÅ‚oby
znaleÅºÄ‡ usprawiedliwienie dla dzisiejszych zwolennikÃłw darwinizmu, skoro nauka (a szczegÃłlnie
biologia molekularna) poszÅ‚a tak daleko do przodu, Åźe nie mogÄ… siÄ™ tÅ‚umaczyÄ‡ niewiedzÄ….
Sam zaÅ› Darwin nie tyle moÅźe Å›wiadomie bÅ‚Ä…dziÅ‚, co raczej nie miaÅ‚ odpowiedniej wiedzy.
Powodem zamieszania w darwinizmie byÅ‚ takÅźe jÄ™zyk, jakim Darwin siÄ™ posÅ‚ugiwaÅ‚. Owszem
byÅ‚ to w przewaÅźajÄ…cej czÄ™Å›ci jÄ™zyk przyrodniczy, ale brakowaÅ‚o w nim precyzji,
Å›cisÅ‚oÅ›ci wyraÅźania siÄ™. PojÄ™cia byÅ‚y niejasne, mÄ™tne, dwuznaczne a sposÃłb
rozumowania czÄ™sto naznaczony brakiem logiki. DuÅźo byÅ‚o uproszczeÅ„. Pewne opowiadania
byÅ‚y Å‚atwe do zrozumienia, ale dalekie od poprawnoÅ›ci naukowej. DuÅźo opowiadaÅ„
przyrodniczych byÅ‚o piÄ™knych, ale nie prawdziwych; Darwin wyciÄ…gaÅ‚ czÄ™sto bÅ‚Ä™dne
wnioski. Na wiele tematÃłw wypowiadaÅ‚ sprzeczne zdania. Niestety jego styl myÅ›lenia i gÅ‚oszone
poglÄ…dy wrosÅ‚y tak gÅ‚Ä™boko w Å›wiadomoÅ›Ä‡ uczonych, Åźe trudno im jest siÄ™ od nich
uwolniÄ‡, a przyznanie siÄ™ do bÅ‚Ä™dÃłw byÅ‚oby kompromitacjÄ…. KrÃłtko mÃłwiÄ…c,
darwinowska teoria ewolucji jest zbyt Å‚atwa i prosta, by mogÅ‚a byÄ‡ prawdziwa
Ewolucja biologiczna w oczach KoÅ›cioÅ‚a
KoÅ›ciÃłÅ‚ sprzeciwiaÅ‚ siÄ™ darwinowskiej teorii ewolucji szczegÃłlnie wtedy, gdy byÅ‚a ona
wykorzystywana jako narzÄ™dzie do walki z Bogiem, z religiÄ… i KoÅ›cioÅ‚em. KoÅ›ciÃłÅ‚ nie
zaprzecza istnienia w przyrodzie ewolucji biologicznej dobrze rozumianej i jest zdania, Åźe miÄ™dzy
ewolucjÄ… a stworzeniem biokosmosu przez Boga, nie ma i nie moÅźe byÄ‡ sprzecznoÅ›ci. Ojciec
ÅšwiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II w przemÃłwieniu do czÅ‚onkÃłw Papieskiej Akademii Nauk, zebranych w
Rzymie 22-26 paÅºdziernika 1996 r. stwierdziÅ‚, Åźe teoria ewolucji jest â€žczymÅ› wiÄ™cej niÅź
hipotezÄ…â€•. RÃłwnoczeÅ›nie PapieÅź przypomniaÅ‚, Åźe kaÅźda teoria jest swego rodzaju tworem
metanaukowym, rÃłÅźnym od bezpoÅ›rednich rezultatÃłw obserwacji i zaleÅźnym miÄ™dzy innymi od
przyjÄ™tej filozofii natury.
Ojciec ÅšwiÄ™ty stwierdziÅ‚, Åźe Magisterium KoÅ›cioÅ‚a jest szczegÃłlnie zainteresowane kwestiÄ…
ewolucji, gdyÅź dotyczy ona bezpoÅ›rednio koncepcji czÅ‚owieka, stworzonego na obraz i
podobieÅ„stwo BoÅźe. PapieÅź przypomniaÅ‚ zarazem naukÄ™ konstytucji soborowej â€žGaudium et
spesâ€•, Åźe czÅ‚owiek jest â€žjedynym stworzeniem na Ziemi, ktÃłre BÃłg chciaÅ‚ dla niego
samegoâ€•. Jan PaweÅ‚ II podkreÅ›liÅ‚ rÃłwnieÅź zasadniczy punkt nauczania KoÅ›cioÅ‚a, Åźe
â€žo ile ciaÅ‚o ludzkie wywodzi siÄ™ z materii oÅźywionej, ktÃłra stworzona przez Boga istniaÅ‚a i
rozwijaÅ‚a siÄ™ przed powstaniem czÅ‚owieka, o tyle dusza jest wprost stworzona przez Boga.
Na koniec przemÃłwienia Ojciec ÅšwiÄ™ty raz jeszcze podkreÅ›liÅ‚, Åźe â€žteorie ewolucyjne, oparte
na prÄ…dach filozoficznych, z ktÃłrych wypÅ‚ywajÄ…, uwaÅźajÄ…ce ducha ludzkiego za stworzonego
prze siÅ‚y materii oÅźywionej lub teÅź jako zwykÅ‚y epifenomen tej materii, sÄ… nie do pogodzenia z
prawdÄ… o czÅ‚owiekuâ€•. I dalej stwierdziÅ‚: â€žw przypadku czÅ‚owieka mamy do czynienia ze
swego rodzaju â€žskokiem ontologicznymâ€•. Na koniec Jan PaweÅ‚ II dobitnie stwierdziÅ‚, Åźe
â€žO ile nauki przyrodnicze sÄ… w stanie badaÄ‡ z coraz wiÄ™kszÄ… precyzjÄ… wielorakie przejawy
Åźycia (â€Ś), o tyle sÄ… niezdolne do opisania momentu przejÅ›cia od rzeczywistoÅ›ci materialnej do
duchowej. Jedynie refleksja filozoficzna jest w stanie adekwatnie opisaÄ‡ to przejÅ›cie, zdajÄ…c
zarazem sprawÄ™ z doÅ›wiadczenia metafizycznego, etycznego i religijnegoâ€•.
Jest oczywiÅ›cie prawdÄ…, Åźe jedynie filozofia, ktÃłra przyjmuje istnienie Boga jako Przyczyny
sprawczej i jej obecnoÅ›Ä‡ w Å›wiecie, we wszystkich zjawiskach i procesach jest dostatecznÄ… i
racjonalnÄ… podstawÄ…, uniesprzeczniajÄ…cÄ… fakty ewolucji biologicznej, aczkolwiek sposÃłb
dziaÅ‚ania Boga jest dla nas tajemnicÄ…. Nic nie przeszkadza wierzÄ…cym naukowcom, aby
przyjÄ…Ä‡ obecnoÅ›Ä‡ i dziaÅ‚anie Boga w caÅ‚ym procesie ewolucji Å›wiata. Nie moÅźna w
Åźadnym przypadku zabroniÄ‡ Panu Bogu, aby posÅ‚ugiwaÅ‚ siÄ™ ewolucjÄ… jako narzÄ™dziem
sÅ‚uÅźÄ…cym do powoÅ‚ywania istot Åźywych do istnienia i ich ewolucyjnego rozwoju.
Przeczytaj podobne.
Tekst oryginalny G. B. Bloch OFM Kliknij
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CZY ZWIERZÄ˜TA MAJÄ„ DUSZÄ˜?

Najpierw zapytajmy, co to jest dusza? Dusza jest na sÅ‚owo uÅźywane w doÅ›Ä‡ rÃłÅźnym sensie tak
w teologii jak i filozofii i psychologii. Dusza nazywamy esencjÄ™ czegoÅ›; jest to oÅźywiajÄ…ca zasada,
powodujÄ…ca, Åźe materia nieoÅźywiona staje siÄ™ Åźywa. NajogÃłlniej moÅźna powiedzieÄ‡, Åźe dusza
to element Åźycia w materii, ktory odrÃłÅźnia jÄ… od martwych bytÃłw. Jeszcze inaczej moÅźna
powiedzieÄ‡, Åźe dusza jest to czynnik oÅźywiajÄ…cy ciaÅ‚o; jest po prostu zasada Åźycia. Przeczytaj
caÅ‚oÅ›Ä‡.
Tekst oryginalny G.B. Bloch OFM - kliknij

Â

EKOLOGIA - ÅšW. FRANCISZEK - RELIGIA

CzÅ‚owiek jest czÄ™Å›ciÄ… biosfery i zarazem zmienia ja w sposob - patrzÄ…c dalekosiÄ™Åźnie niekorzystny. Obecnie niektÃłrzy przyrodnicy SÄ… zdania, ze nie istnieje juÅź naturalne Å›rodowisko.
MÃłwiÄ…, jest ono Åźe "rajem utraconym". StÄ…d woÅ‚anie ze wszystkich stron o ochronÄ™
naturalnego Å›rodowiska i pilne rozwiÄ…zywanie problemÃłw ekologicznych.
Przeczytaj caÅ‚oÅ›Ä‡
Tekst oryginalny G.B. Bloch OFM - kliknij

PRAWA PRZYRODY I PRAWA CZÅ•OWIEKA

Åšwiat zadziwia nas rÃłÅźnorodnoÅ›ciÄ… i ogromem. Podziwiamy jego piÄ™kno, ale nie zastanawiamy
siÄ™ nad prawami, ktÃłre sprawiajÄ…, Åźe Å›wiat jest wÅ‚aÅ›nie taki. Warto zatem zastanowiÄ‡
siÄ™ nad prawami i to nie tylko przyrodniczymi.
Gdy chodzi o prawa przyrody, to zadziwiajÄ…ca jest ich uniwersalnoÅ›Ä‡, tzn. takie samo dziaÅ‚anie i
obowiÄ…zywanie w caÅ‚ym kosmosie. Celem nauk przyrodniczych jest m. in. odkrywanie i
rozpoznawanie podstawowych praw rzÄ…dzÄ…cych otaczajÄ…cym nas Å›wiatem. ZostaÅ‚y odkryte i
poznane prawa rzÄ…dzÄ…ce Å›wiatem makroskopowym , Å›wiatem w skali mikro, a takÅźe w skali
wszechÅ›wiata jako caÅ‚oÅ›ci (kosmologia przyrodnicza).
Nauka ciÄ…gle pyta: dlaczego prawa te sÄ… takie jakie sÄ…, skÄ…d siÄ™ wziÄ™Å‚y i czy ewentualnie
mogÅ‚yby byÄ‡ inne? Najbardziej racjonalnÄ… jest postawa tych, ktÃłrzy przyjmujÄ… koniecznoÅ›Ä‡
istnienia Dawcy tych praw oraz StwÃłrcy Å›wiata, ktÃłry nadaÅ‚ sens i cel istnienia Å›wiatu i
ludziom.wiÄ™cej - Tekst G.B. Bloch OFM
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KOÅšCIÃ“Å• WOBEC EWOLUCJII - Bp Stanislaw Wielgus

Zagadnienie ewolucji staje siÄ™ dzisiaj na nowo przedmiotem sporÃłw i dyskusji. Z jednej strony pewne
Å›rodowiska ateistyczne usiÅ‚ujÄ… zastÄ™powaÄ‡ chrzeÅ›cijaÅ„skÄ… naukÄ™ o stworzeniu
ideologicznym, materialistycznym ewolucjonizmem. DziaÅ‚ania te majÄ… niezwykle szeroki zasiÄ™g: od
gÅ‚oszenia "przypadku" jako ÅºrÃłdÅ‚a wszystkiego, co istnieje, przez przyjÄ™cie "Å›lepych siÅ‚
natury" (dobÃłr naturalny, konkurencja, tzw. teoria "samolubnego genu"), jako wyÅ‚Ä…cznych siÅ‚
sprawczych w procesach ewolucyjnych, aÅź po neoliberalnÄ… gospodarkÄ™ bezlitosnej konkurencji i
eliminacji sÅ‚abszych oraz programy wychowawcze usuwajÄ…ce Boga ze sfery Åźycia czÅ‚owieka i
wiÄ…ÅźÄ…ce nas wyÅ‚Ä…cznie ze Å›wiatem natury.wiÄ™cej

SADY I OGRODY - SMAK RAJU NA ZIEMI

JuÅź chyba coraz mniej ludzi wie, co to ogrÃłd czy ogrÃłdek przy domu, jak smakuje pomidor zerwany
prosto z krzaka, co to znaczy uszczypaÄ‡ nieco szczypiorku czy koperku do twaroÅźku na Å›niadanie
â€“ prosto z grzÄ…dki. DziÅ› to wszystko kupujemy w hipermarkecie lub wyciÄ…gamy z zamraÅźarki.
Zatraca siÄ™ przez to Å›wiadomoÅ›Ä‡, Åźe warzywa, jarzyny, owoce i zioÅ‚a sÄ… darem natury, a
natura darem Boga.
wiÄ™cej

Moje zapytanie

Jak patrzysz na otaczajÄ…cy ciÄ™ Å›wiat, na przyrodÄ™? Czy widzisz w niej Å›lady Boga? Czy dbasz o
to, by byÅ‚a piÄ™kna?

Z PRZYRODÄ„ ZA PAN BRAT

Â
Â
Â
Â
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HYMN PRZYRODNIKÃ“W NA CZEÅšÄ† BOGA STWÃ“RCY

Wszystko co zaistniaÅ‚o, trwa i Åźyje
Niech chwali i uwielbia Boga StwÃłrcÄ™ swego.
I to, co jest nieskoÅ„czenie wielkie,
I to, co jest nieskoÅ„czenie maÅ‚e.
Niech oddaje czeÅ›Ä‡ i chwalÄ™ Panu swemu
Bo wielkie jest i godne czci imiÄ™ Jego.
Niech bÅ‚ogosÅ‚awiÄ… Pana wszystkie ÅźywioÅ‚y:
OgieÅ„ i woda, wichry, tornada i cyklony.
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana sÅ‚oÅ„ca, planety i ksiÄ™Åźyce
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana galaktyki, kwazary i pulsary
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana miliardy gwiazd ze swymi planetami
BÅ‚ogosÅ‚awcie nieskoÅ„czonÄ… moc Pana kosmosu.

BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie

Pana
Pana
Pana
Pana

potÄ™Åźne siÅ‚y grawitacyjne,
niewidzialne siÅ‚y magnetyczne.
wszystkie prawa przyrody,
wy, ktÃłrzy je odkrywacie.

Niech bÅ‚ogosÅ‚awi Pana to, co nieskoÅ„czenie zÅ‚oÅźone.
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana komÃłrki, tkanki, roÅ›liny i zwierzÄ™ta.
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana: wirusy, prokariota i eukariota,
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana chloroplasty i cytoplazmy.

BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie

Pana
Pana
Pana
Pana

geny, genomy i aminokwasy,
biaÅ‚ka, wÄ™glowodany i lipidy,
ryby, ptaki, ssaki i pierwotniaki
pszczoÅ‚y, kwiaty i grzyby jadalne.

BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie

Pana
Pana
Pana
Pana

atomy, elektrony, protony i neutrony,
czÄ…stki elementarne i fundamentalne,
kwarki, leptony i hadrony
fermiony, bozony i fotony.

BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie

Pana
Pana
Pana
Pana

pierwiastki chemiczne
sole, kwasy i zasady
oceany, morza, jeziora i rzeki.
gÃłry, gÅ‚Ä™biny, wulkany i kontynenty

BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie
BÅ‚ogosÅ‚awcie

Pana: materia, energia, informacja genetyczna i Åźycie,
Pana atmosfera, stratosfera, biosfera i noosfera,
Pana odkrywcy tajnikÃłw i hipotez biogenezy
Pana badacze mÄ…droÅ›ci i celowoÅ›ci w przyrodzie.

BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana fizycy, genetycy, astronomowie i chemicy
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BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana za dar poznania kosmosu, atomu i komÃłrki.
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana w pokorze serca i umysÅ‚u swego,
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana, bo nic nie jest wiÄ™ksze od Niego.
Â
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana za Å‚ad, porzÄ…dek, piÄ™kno i mÄ…droÅ›Ä‡,
ktÃłre nas zdumiewajÄ… na Ziemi i we wszechÅ›wiecie.
BÅ‚ogosÅ‚awcie Pana za wyjÄ…tkowe piÄ™kno naszej Matki-Ziemi,
Za wyposaÅźenie jej w ÅźywnoÅ›Ä‡, powietrze, owoce i witaminy.

BÅ‚ogosÅ‚awmy Pana, odkrywajÄ…c Go w stworzeniu natury,
przy pomocy zmysÅ‚Ãłw, intelektu, mikroskopÃłw czy teleskopÃłw.
Spraw, o Panie, byÅ›my kiedyÅ› mogli wielbiÄ‡ Ciebie,
Bez osÅ‚ony, bezpoÅ›rednio, i twarzÄ… w twarz oglÄ…daÄ‡ w niebie. Amen

O. Grzegorz B. BÅ‚och ofm (13.11.13)
Â

Â
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