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Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój  

obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę.  
 

Rdz 1, 27 

Byłem ateistą 

dr hab. inż. Mirosław Rucki 

 
Moja wiara w teorię ewolucji runęła w 1989 roku, kiedy jako student politechniki przeczytałem 
książkę radzieckich ewolucjonistów o najnowszych ustaleniach badawczych. Dowiedziałem się 
z niej, że badania genetyczne jednoznacznie wskazują, iż wszystkie żyjące dziś na Ziemi kobiety 
pochodzą od jednej tylko pramatki, która zresztą nie miała żadnych cech małpy. Poza tym opisa-
no tam odkrycia dowodzące, że człowiek chodził po ziemi w tym samym czasie co dinozaury – lub 
że dinozaury żyły jeszcze wtedy, kiedy na naszej planecie pojawili się ludzie. 
Oczywiście, fanatycznie wierzący w teorię Darwina radzieccy naukowcy usiłowali wykazać, że te 
najnowsze ustalenia nie stoją w sprzeczności z lansowaną przez nich ideologią samoczynnego 
powstania życia z nieożywionej materii oraz człowieka ze świata zwierząt. Do mnie jednak nie 
przemówił argument, jakoby pramatka dzisiejszych ludzi samodzielnie, w oderwaniu od pozosta-
łych pobratymców, wyewoluowała z małpoluda w człowieka i straciła sierść w wyniku napromie-
niowania radioaktywnego. Zacząłem drążyć temat i przekonałem się, że cała teoria Darwina ze 
wszystkimi jej modyfikacjami bazuje na braku danych, a nie na naukowo potwierdzonych faktach. 
Prawda jest taka, że gdyby Darwin posiadał choćby połowę dzisiejszej wiedzy o świecie, teoria 
o pochodzeniu gatunków po prostu nie przyszłaby mu do głowy. 
Chcąc się dowiedzieć czegoś nowego na temat teorii ewolucji, zaglądam czasami do czasopism 
naukowych, m.in. do czasopisma w języku angielskim Trends in Ecology and Evolution. Znajduje 
się ono na tzw. liście filadelfijskiej, jego wydawcą jest Elsevier (Wielka Brytania), co świadczy 
o wysokim poziomie naukowym tego periodyku. Czego nowego można się dowiedzieć o ewolucji 
z artykułów opublikowanych w nim w roku 2009? 
Zajrzyjmy do artykułu autorstwa amerykańskich naukowców: A. Rokas, P. Abbot, Harnessing ge-
nomics for evolutionary insights (vol. 24, nr 4-2009, ss. 192-200). Autorzy są zwolennikami teorii 
ewolucji i proponują metodę symulacji rozwoju ewolucyjnego życia na ziemi. Rzuca się w oczy 
stwierdzenie, że tzw. drzewo życia, czyli ukazywana we wszystkich podręcznikach struktura wza-
jemnego pochodzenia gatunków, jest fikcją. Okazuje się, że zaledwie niecały 1% (tak, jeden pro-
cent!) znanych istot żywych da się wpisać jako tako w ogólnie przyjętą strukturę „drzewa życia”. 
Pozostałe do niej wcale nie pasują. Jako inżynier zastanawiam się, jak zostałaby przyjęta na przy-
kład wysunięta przeze mnie nowa teoria budowy jakichś mechanizmów, która dawałaby zaledwie 
1% działających urządzeń. I co z tego, że autorzy nadal trwają w swojej niewzruszonej wierze 
w ewolucję gatunków, kiedy fakty mają się inaczej, a oni nie są w stanie ich wyjaśnić? 
Przyjrzyjmy się wyjaśnieniom dotyczącym przypadkowości zmian ewolucyjnych, podanym w arty-
kule naukowców francuskich: Th. Lenormand, D. Roze, F. Rousset, Stochasticity in evolution (vol. 
24, nr 3-2009, ss. 159-165). Autorzy, przekonani ewolucjoniści, chętnie operują słowami „mogło 
się wydarzyć”, „mogło nastąpić”. Przy czym jednoznacznie stwierdzają, że ewolucja jest sterowa-
na nie przez prosty przypadek, tylko przez zbieg okoliczności. To znaczy, że musi nastąpić taki 
zbieg okoliczności, przy którym zmiany ewolucyjne w genach (mutacje) okażą się korzystne 
w świetle zachodzących zmian globalnych (np. klimatu), i to na przestrzeni życia zarówno poje-
dynczych osobników, jak i całej populacji gatunku. Sami Autorzy przyznają, że jedno nie pasuje do 
drugiego, chociażby z tej prostej przyczyny, że zmiany w genach (mutacje) z reguły są neutralne 
albo szkodliwe i nie zachodzą jednocześnie u kilku osobników. Powodują one raczej utratę moż-
liwości dostosowania się do zmieniających się warunków. Prawie niemożliwe jest, by jednakowe 
mutacje zaszły u dwóch osobników płci przeciwnej jednocześnie i w dodatku okazały się korzyst-

 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
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Marta Fortuniak, lider 
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Piotr Bilo, v-ce lider  

 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.30 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

ne dla gatunku. W dodatku warunkiem dostosowania się do zmieniających się warunków jest to, 
by mutacje wyprzedzały zmiany klimatu, co jest sprzeczne z założeniem, że dobór naturalny jest 
motorem ewolucji gatunków. Artykułując wszystkie te wątpliwości i nie znajdując żadnego dla 
nich wyjaśnienia ani we własnych badaniach, ani w 138 zacytowanych pracach, autorzy pozostają 
wierni teorii Darwina, polegając na wszechmocnym wyrazie „być może”(…). 
Miłujcie się! 5/2009, »Wiara i nauka» fragment artykułu pt. „Uczciwie o teorii ewolucji”. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 1, 57-66.80 Narodzenie się Jana 

 czw. – Mt 7, 21-29 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku 

 pt .– Mt 8, 1-4 Uzdrowienie trędowatego 

 sob. – Mt 8,5-17 Uzdrowienie sługi setnika 

 niedz. – Mk 5, 21-24.35b-43 Wskrzeszenie córki Jaira 

 pn. – Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

 wt. – Mt 8, 23-27 Uciszenie burzy na jeziorze 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc 
Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-
go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Seminarium Odnowy Wiary, 
Wieczory Charyzmatyczne, Rekolekcje Kapłańskie, Światowe Dni Młodzieży). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia  
1. 27 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: aula 

Tabor). 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  

 Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262  

http://milujciesie.org.pl/nr/milujcie_sie48.html
http://milujciesie.org.pl/nr/wiara_i_nauka.html

