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Niech bÅdzie pochwalony 
Jezus Chrystus 
i Maryja zawsze Dziewica.

Bardzo serdecznie pozdrawiam
Ojca Dyrektora, wszystkich ojców,
siostry, Àwieckich, wspóûpracowni-
ków, a takÒe caûâ RodzinÅ Radia Ma-
ryja, telewizjÅ TRWAM, redakcjÅ i
Czytelników „Naszego Dziennika”
w OjczyÎnie i caûym Àwiecie.

Za tydzieº XII pielgrzymka Ro-
dziny Radia Maryja do tronu swojej
Patronki, Matki i Królowej na Jasnâ
GórÅ ZwyciÅstwa, do tej polskiej Kany
cudownych przemian.

“Wstaºcie, chodÎmy, ewangeli-
zujmy poprzez Àrodki spoûecznego
przekazu” - wzywa nas Ojciec Dyrek-
tor Tadeusz Rydzyk, woûa do wszy-
stkich sûuchaczy Radia Maryja, do ca-
ûej Rodziny Radia Maryja, telewizji
TRWAM, Czytelników. Jako Rodzina
Radia Maryja jesteÀmy jak naczynia
poûâczone, jesteÀmy jak Îródûa Àwiatûa,
jesteÀmy jak Îródûa ciepûa, wzajemnie
zasilamy siÅ dobrem albo wzajemnie
przygaszamy siÅ zûem. A wiÅc to od
mojej i twojej ÀwiÅtoÀci zaleÒy ÀwiÅ-
toÀå ludzi z nami zwiâzanych, kole-
gów, podwûadnych, wspóûpracowni-
ków, uczniów kaÒdej rodziny oraz
wszystkich Polaków. Jak silne powin-
no byå w nas to Àwiatûo, aÒeby jak naj-
wiÅkszy krâg ludzi mógû czerpaå z nie-
go. Spojrzyjmy na ludzi, którzy Òyjâ o-
bok nas. Co zrobiliÀmy, abyÀmy byli
lepsi? Wszystko ma byå tak jak w ro-
dzinie.

Rodzina Radia Maryja ofiarnoÀciâ
sûuchaczy utrzymuje Radio Maryja, bo
pragnie mieå je caûkowicie polskie i
katolickie, z duÒâ iloÀciâ modlitw, ka-
techez, pieÀni, piosenek religijnych, z
patriotycznymi programami. Z ofiar-
noÀci tych prostych, czÅsto bardzo bie-
dnych ludzi, z wdowich groszy istnie-
jâ i rozwijajâ siÅ Radio Maryja i tele-
wizja TRWAM. Tworzâ oni w caûym
Àwiecie i Polsce wielkâ RodzinÅ Radia
Maryja. W niej siÅ wszyscy odnajdujâ
i do siebie przynaleÒâ. Nie rozstajâ siÅ
poprzez to radio ze sobâ, cieszâ siÅ, Òe
mogâ wzajemnie siÅ zasilaå dobrem i
broniå przed wszelkim zûem. Cieszâ
siÅ, Òe mogâ wciâÒ wracaå do najpiÅk-
niejszych, najbogatszych polskich tra-
dycji, Òe mogâ je rozwijaå, obficie
czerpaå soki poprzez wûasne korzenie,
przyswajaå je sobie, a zarazem wzbo-
gacaå Òycie tego wielkiego drzewa, ja-
kim jest polski Naród. 

W okowach wûadzy

Wszyscy, którzy bardzo uwaÒnie
obserwujâ Òycie publiczne i widzâ, Òe
laickie media publiczne jakÒe czÅsto
sâ w okowach wûadz, elit rzâdzâcych,
upartyjnione, zmanipulowane, dajâ

szerokim rzeszom odbiorców matrycÅ,
czyli tzw. pakiet ÀwiadomoÀci „popra-
wnej politycznie” dla interpretowania
zjawisk i bodÎce dla reagowania na
spoûecznâ i politycznâ rzeczywistoÀå.

Laickie media dyktujâ, o czym i
jak powinniÀmy myÀleå, starajâ siÅ na-
rzucaå kryteria ocen, wyborów, majâ
ogromny wpûyw na strukturÅ i hierar-

chiÅ spoûecznego myÀlenia. PrzeciÅtny
Polak oglâda telewizjÅ Àrednio od 4 do
5 godzin dziennie, a dla 60 proc. od-
biorców telewizja jest jedynym Îród-
ûem informacji, opinii, sâdów o ota-
czajâcej nas rzeczywistoÀci. Dziaûa
bezpoÀrednio na wyobraÎniÅ i uczucia.
Nie wymaga zrozumienia, ale tylko
zmysûowego odczucia, jakby omijajâc
intelekt. Nie daje okazji do krytyczne-
go dystansu, lecz narzuca swe przesûa-
nie. Tymi zabiegami manipulacyjnymi
zwodzi sugestywnie, odbiera widzom
poczucie obcowania ze sztucznym
przecieÒ wytworem, a daje zûudzenie
kontaktu z realnym zdarzeniem. Publi-
czna telewizja laicka jest dziÀ tak po-
tÅÒnym medium, Òe bardzo wielu poli-
tyków zabiega o zdobycie w niej
wpûywów. Staje siÅ coraz bardziej po-
datna na naciski polityków. Dlatego
pûynâ z ekranów potoki kûamstw, nai-
wnych obiecanek, obliczonych dla na-
iwnych odbiorców.

Sytuacja w telewizji wynika z u-
kûadu siû w KRRiT, której czûonkowie
sâ przecieÒ delegowani do Rady przez
okreÀlone siûy polityczne. Czterech

czûonków powoûuje Sejm, trzech pre-
zydent, a dwóch Senat. To juÒ wszy-
stko mówi. Czego moÒemy siÅ spo-
dziewaå, jeÀli ten naczelny organ me-
diów w Polsce nie respektuje nawet
swoich przepisów prawa, czyli Usta-
wy o radiofonii i telewizji z
29.12.1992 r., gdzie w art. 21 paragraf
2 wprost czytamy: „Programy publi-

cznej radiofonii i telewizji powinny
kierowaå siÅ odpowiedzialnoÀciâ za
sûowo i dbaå o dobre imiÅ publicznej
radiofonii i telewizji. Po drugie, rzetel-
nie ukazywaå caûâ róÒnorodnoÀå wy-
darzeº i zjawisk w kraju i za granicâ.
Po trzecie, sprzyjaå swobodnemu
ksztaûtowaniu siÅ poglâdów obywateli
oraz formowaniu siÅ opinii publicznej.
Po czwarte, umoÒliwiå obywatelom i
ich organizacjom uczestniczenie w Òy-
ciu publicznym przez respektowanie
zróÒnicowanych poglâdów i stanowisk
oraz wykonywanie prawa do kontroli i
krytyki spoûecznej. Po piâte, sûuÒyå
rozwojowi kultury, nauki i oÀwiaty ze
szczególnym uwzglÅdnieniem pol-
skiego dorobku intelektualnego i arty-
stycznego. Po szóste, respektowaå
chrzeÀcijaºski system wartoÀci, za
podstawÅ przyjmujâc uniwersalne za-
sady etyki. I po siódme, sûuÒyå umac-
nianiu rodziny”.

ZaÀ w specjalnym dokumencie za-
tytuûowanym „Misja Telewizji Pol-
skiej S.A”. czytamy m.in.: „Praca
dziennikarzy i innych pracowników
programowych telewizji publicznej

jest zawodem wymagajâcym wysokie-
go stopnia profesjonalizmu, odpowie-
dzialnoÀci, powinni oni przestrzegaå
zasad etyki zawodowej i dochodziå
peûnej prawdy i sûuÒyå realizacji pra-
wa spoûeczeºstwa do jej poznawania.
Telewizja ma sûuÒyå spoûeczeºstwu i
przed nim ponosiå odpowiedzialnoÀå,
kierowaå siÅ szacunkiem dla widza i
odpowiedzialnoÀciâ za program” itd.

JuÒ samo przypomnienie, choåby
tych niektórych zasad funkcjonowania
mediów publicznych, uÀwiadamia
nam, jakby inaczej ksztaûtowaûo siÅ
Òycie w Polsce, gdyby przynajmniej te
zasady byûy naleÒycie respektowane,
przestrzegane, zachowane przez ludzi
mediów. PrzecieÒ media te sâ wûasno-
Àciâ caûego Narodu, który je utrzymu-
je. Ile dobrego byûoby w Àwiecie i w
Polsce, gdyby wszyscy dziennikarze,
wûaÀciciele mediów wziÅli sobie do
serca sûowa, proÀby i nawoûywania
pûynâce z ojcowskiego serca Jana
Pawûa II zatroskanego o prawdziwe
dobro wszystkich narodów Àwiata, Eu-
ropy i naszej Ojczyzny. IleÒ on daje
wskazówek w orÅdziach, które kieruje
z okazji Dnia Ãrodków Spoûecznego
Przekazu. MiÅdzy innymi w 2003 r. pi-
sze: „Podstawowym warunkiem mo-
ralnym wszelkiej komunikacji jest po-
szanowanie prawdy oraz sûuÒba praw-
dzie, jej wolnoÀå poszukiwania i gûo-
szenia prawdy, nie tylko odnoÀnie fak-
tów i informacji, lecz takÒe natury o-
raz ostatecznego znaczenia osoby lu-
dzkiej, spoûeczeºstwa, dobra wspólne-
go i naszej wiÅzi z Bogiem”. „Ãrodki
przekazu - pisze Ojciec ÃwiÅty - sâ
wspóûczesnâ przestrzeniâ, w której lu-
dzie dzielâ siÅ myÀlami i mogâ wzra-
staå we wzajemnym zrozumieniu i so-
lidarnoÀci. Ãrodki przekazu sâ zobo-
wiâzane do krzewienia sprawiedliwo-
Àci i solidarnoÀci w relacjach miÅdzy-
ludzkich na wszystkich poziomach Òy-
cia spoûecznego poprzez dokûadne re-
lacjonowanie wydarzeº, rzetelne wy-
jaÀnienie problemów i uczciwe przed-
stawienie odmiennych poglâdów.
Ãrodki przekazu, jeÀli majâ sûuÒyå
wolnoÀci, same muszâ byå wolne i na-
leÒycie korzystaå ze swojej wolnoÀci,
by nie kierowaûy siÅ jedynie rzâdzâ
zysku, lecz sûuÒyûy prawdziwym po-
trzebom oraz interesom spoûeczeº-
stwa”.

Nadzieja 
na przeûamanie zûa

Pytamy: gdzie tak jest, gdzie to
moÒna dostrzec. OtóÒ kto spojrzy z
waûów Jasnej Góry na ogromne rzesze
Polaków, pielgrzymów Rodziny Radia
Maryja, na ich tysiâce sztandarów,
proporców, kto z szacunkiem pochyli
siÅ nad ogromnâ rzeszâ rozmodlonych,
rozÀpiewanych, skupionych i entuzja-
stycznie reagujâcych na BoÒe sûowa,
na dobre sûowa, na sûowa prawdy, ten
uznaå powinien, Òe wûaÀnie Radio Ma-
ryja, telewizja TRWAM, „Nasz
Dziennik” i inne katolickie media da-
jâ nadziejÅ na przeûamanie zûa w Òyciu
osobistym, rodzinnym i narodowym.
Dajâ nadziejÅ, Òe idzie nowych ludzi
plemiÅ, idzie ten oÒywczy prâd, który
zasila w nas pokûady dobra, budzi su-
mienia i zagrzewa do ratowania Pol-
ski, do budowania w OjczyÎnie Òycia
opartego na wzorach cywilizacji ûaciº-
skiej.

Jest jakaÀ wielka potÅga w tym
wspólnym pielgrzymowaniu do Matki
zasûuchanej w gûosy naszych serc. Tak
bardzo czujemy siÅ umocnieni, gdy na

Jasnej Górze spojrzymy wstecz, w na-
szâ polskâ historiÅ, kiedy uÀwiadomi-
my sobie, Òe tâ drogâ, przeûamujâc
wûasnâ kruchoÀå, lÅk, kroczyli nasi
królowie, mÅÒowie stanu i caûy pro-
mienny wiarâ polski lud. DziÀ w nowy
sposób przyûâczyû siÅ do tego pochodu
Ojciec Dyrektor z wszystkimi wielki-
mi dzieûami medialnymi. Z podziwem
patrzymy na powstanie i rozwój tych
mediów katolickich oraz WyÒszej
Szkoûy Kultury Spoûecznej i Medial-
nej w Toruniu, która prowadzi wyÒsze
studia zawodowe i podyplomowe
dziennikarskie. Niejeden z jej studen-
tów mówi: „W tej szkole mogÅ siÅ
rozwijaå”.

Wspóûczesne drogi dziaûania spo-
ûecznego wymagajâ docierania do jak
najszerszych krÅgów ludzi pragnâcych
dobra Polski. WûaÀnie Radio Maryja,
telewizja TRWAM, „Nasz Dziennik”
i inne katolickie media chcâ odpowie-
dzieå na wyzwanie Chrystusa: „Co
wam mówiÅ w ciemnoÀci, powtarzaj-
cie w Àwietle, a co sûyszycie na ucho,
rozgûaszajcie na dachach”. W dzisiej-
szym Àwiecie prawie na wszystkich
dachach wyrasta las anten i przekaÎni-
ków. NaleÒy zadbaå o to, aby poÀród
wielorakich przekazów sûyszane teÒ
byûo sûowo BoÒe. „Rozgûaszaå wiarÅ
z dachów znaczy dziÀ rozpowsze-
chniaå sûowo Jezusa w dynamicznym
Àwiecie mediów i za ich poÀredni-
ctwem” - powiedziaû Ojciec ÃwiÅty w
Dniu Ãrodków Spoûecznego Przekazu
w 2001 r. „Gûos chrzeÀcijan nie moÒe
zamilknâå, bo Chrystus powierzyû
nam sûowo zbawienia, którego pragnie
kaÒde ludzkie serce. Ewangelia ofiaru-
je nam bezcennâ perûÅ, której wszyscy
szukajâ. Wynika stâd, Òe zaangaÒowa-
nie KoÀcioûa w szybko rozwijajâcym
siÅ Àwiecie Àrodków spoûecznego prze-
kazu musi byå coraz gûÅbsze. Globalna
sieå komunikacji poszerza siÅ i z kaÒ-
dym dniem rozbudowuje, media zaÀ
wywierajâ coraz bardziej widoczny
wpûyw na kulturÅ i jej przekaz i ksztaû-
tujâ wydarzenia. Ãwiat mediów moÒe
czasem jawiå siÅ jako Àrodowisko ró-
wnie nieprzyjazne ewangelizacji, jak
pogaºski Àwiat z czasów apostolskich,
ale podobnie jak pierwsi Àwiadkowie
Dobrej Nowiny nie cofnÅli siÅ w obli-
czu przeszkód, nie powinni ustâpiå
takÒe dzisiejsi uczniowie Chrystusa.
Do dziÀ rozbrzmiewa wÀród nas echo
woûania Àw. Pawûa: ‘Biada mi gdy-
bym nie gûosiû Ewangelii’”. Tak wo-
ûa Ojciec ÃwiÅty Jan Paweû II. 

Godzina prawdy

Czy nie wybiûa godzina, byÀmy
dziÀ, jak pierwsi uczniowie, nie cofnÅ-
li siÅ i nie ustâpili, ale podjÅli to rzuco-
ne nam wyzwanie do obrony Pana Bo-
ga nie tylko w konstytucji Unii Euro-
pejskiej, ale w caûej Polsce i w caûej
Europie, a takÒe do obrony Dekalogu
w Sejmie i w parlamencie, w rzâdzie i
w samorzâdach, w Òyciu prywatnym i
w Òyciu publicznym? JeÀli w Sejmie
pod krzyÒem bluÎni siÅ i okrada spoûe-
czeºstwo nie tylko z pieniÅdzy, ale i z
godnoÀci, jeÀli tam dziejâ siÅ róÒne po-
dûoÀci, to przecieÒ i na Golgocie byûy
straszliwe bluÎnierstwa i morze niena-
wiÀci przeciw Jezusowi Chrystusowi,
jak pisze ks. prof. Jerzy Bajda w „Na-
szym Dzienniku”: „KrzyÒ znaczy, Òe
winowajcy nie mogâ wymówiå siÅ od
winy, a gdy skruszâ serca, przyznajâ
siÅ do winy, przez ten krzyÒ mogâ od-
zyskaå przebaczenie win”. Nad tymi,
którym w Europie Pan Bóg jest niepo-

JE ksiâdz biskup Edward Frankowski

Przywróåmy media 
Narodowi
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trzebny, Stolica Apostolska ubolewa z
powodu sprzeciwu wobec sprawy u-
znania chrzeÀcijaºskich korzeni Euro-
py. Jest to zlekcewaÒenie historycznej
oczywistoÀci, jak i toÒsamoÀci naro-
dów europejskich. 

Podobnie teÒ zareagowaû Episko-
pat Polski po stwierdzeniu faktu od-
rzucenia chrzeÀcijaºskich korzeni Eu-
ropy: „Przyjmujemy ten fakt z obu-
rzeniem, jako zafaûszowanie prawdy
historycznej i Àwiadome marginalizo-
wanie chrzeÀcijaºstwa, które przez
wieki byûo i jest nadal religiâ zdecydo-
wanej czÅÀci Europejczyków”. Bisku-
pi odrzucajâ laicyzm i stwierdzajâ:
„Nie moÒna budowaå wspólnego do-
mu na faûszowaniu dziejów Starego
Kontynentu i narzucaniu laickiej wizji
caûej Europie”. Wzywajâ wszystkich
ludzi dobrej woli do refleksji nad przy-
szûoÀciâ Europy. „Europa stoi wobec
zagroÒenia, Òe zniszczy swoje funda-
menty, tracâc korzenie duchowe”, jak
to piÅknie powiedziaû kardynaû J. Rat-
zinger na forum Senatu Republiki
Wûoskiej 14 maja 2004 roku. Przypo-
mniaû teÒ, Òe podobnie jak za czasów
marksistowskich w Europie Wscho-
dniej, tak teÒ dziÀ czûowiek Zachodu
staû siÅ nieufny wobec Boga, wobec
siebie i wobec Àwiata. Zanika Àwiado-
moÀå nienaruszalnoÀci wartoÀci moral-
nych. Ksiâdz kardynaû prefekt Kon-
gregacji Nauki Wiary powiedziaû:
„Zachód gardzi wûasnâ przeszûoÀciâ,
a przyszûoÀå widzi bez Boga. MoÒe to
prowadziå do samozniszczenia toÒsa-
moÀci Europy. Europa juÒ jest postrze-
gana jako cywilizacja obumierajâca od
wewnâtrz i skazana na upadek. Widaå
to choåby w zaniku biologicznym - co-
raz mniejszy przyrost naturalny. Wido-
czna jest w Europie tendencja otwiera-
nia siÅ na inne kultury z jednoczesnym
wypieraniem siÅ wûasnych tradycji.
Ma to w sobie coÀ patologicznego”. 

Bez Boga nie bÅdzie zjednoczenia
Europy. Integracja unijna zamiast byå
„wspólnym domem” wkûada nas do
„wspólnej celi”. Polacy doÀwiadczyli
komunistycznego totalitaryzmu i pod
tym wzglÅdem powinni byå szczegól-
nie wyczuleni. Niestety, to, co dzieje
siÅ obecnie, budzi w nas ogromny nie-
pokój i sprzeciw. DecyzjÅ w sprawie
traktatu konstytucyjnego podejmuje
rzâd bez demokratycznego mandatu, a
tylko z mandatu prezydenta. Zlekce-
waÒyû stanowisko Sejmu z grudnia
2003 r., które zobowiâzaûo rzâd do o-
brony nicejskiego systemu gûosowania
w Radzie UE, korzystnego dla Polski.
Rzâd zrezygnowaû z chrzeÀcijaºskich
wartoÀci w preambule konstytucji, zre-
zygnowaû z usuniÅcia tzw. przywile-
jów dla niemieckich landów w udzie-
laniu im pomocy publicznej. Rzâd nie
uzyskaû do realizacji ani jednego pol-
skiego postulatu, gdy tymczasem inne
kraje UE otrzymaûy wszystko, na
czym im bardzo zaleÒaûo. Skapitulo-
waû na caûej linii. Zgodziû siÅ takÒe w
ostatniej niemal chwili na zmianÅ pro-
jektu Konwentu UE w kierunku nieko-
rzystnym dla Polski, aby najsilniejsi
czûonkowie Unii zagwarantowali so-
bie prawo weta budÒetowego. ToteÒ
jedno duÒe paºstwo moÒe zawetowaå
caûâ 7-letniâ perspektywÅ budÒetowâ
Unii i uniemoÒliwiå Polsce finansowe
korzyÀci z akcesji do Unii. Niemcy
zyskali w ten sposób stwierdzenie, Òe
narody byûej NRD jako jedyny kraj u-
cierpiaûy wskutek komunizmu i mogâ
korzystaå ze specjalnych praw w ra-
mach Unii Europejskiej. Rzâd polski
zgodziû siÅ ponadto na 10 art. Europej-
skiej Konstytucji, która wprowadza

nadrzÅdnoÀå prawa europejskiego nad
konstytucjami krajów czûonkowskich.
Nasza konstytucja bÅdzie podporzâd-
kowana eurokonstytucji i nie bÅdzie-
my mieli prawa kontroli nad procesem
integracji. To wszystko nie bÅdzie sûu-
Òyûo zjednoczeniu, ale bÅdzie powo-
dem konfliktów i dezintegracji.

Przy tym
wszystkim nie
jesteÀmy infor-
mowani rzetel-
nie o wszelkich
skutkach, jakie
niesie za sobâ
wstâpienie do
Unii, poddanie
siÅ dyktatowi
bogatych i du-
Òych paºstw,
które pod ko-
niec II wojny
À w i a t o w e j
sprzedaûy Pol-
skÅ i kraje Àrod-
kowo-wscho-
dniej Europy
Stalinowi, bu-
dowaûy swojâ
wielkoÀå i za-
pewniûy sobie
dominacjÅ go-
spodarczâ na
naszym konty-
nencie, a dziÀ
chcâ decydo-
waå o naszych
dalszych lo-
sach, o spra-
wach naszego
Narodu. Za to
dajâ nam
„wolnoÀå” bez Boga, „wolnoÀå” od
BoÒych przykazaº, „wolnoÀå” w o-
parach alkoholu, narkotyków, ogûupia-
jâcych programów telewizyjnych, a-
byÀmy byli zapatrzeni w jakâÀ wirtual-
nâ PolskÅ, czyli w takâ, jakiej nie by-
ûo, nie ma i nie bÅdzie. Losy telewizyj-
nych aktorów majâ nas bardziej intere-
sowaå niÒ los naszej Ojczyzny i nasze-
go Narodu, a nawet niÒ los naszych
bliskich osób w rodzinie czy w zakûa-
dzie pracy.

Nowa solidarnoÀå

PrzecieÒ my to juÒ znamy. JuÒ
przerabialiÀmy takâ pozorowanâ de-
mokracjÅ i takie konstytucyjne podpo-
rzâdkowanie kraju obcemu imperium.
Te kûamstwa w Òyciu publicznym
wzmagaûy ideologicznâ walkÅ z Pa-
nem Bogiem. Czy Polacy potrafiâ o-
broniå siÅ przed spiskiem, który stop-
niowo narzuca nam obcy reÒim? Pol-
skie spoûeczeºstwo patrzâc na to
wszystko, aÒ w 80 proc., to jest dwa-
dzieÀcia trzy miliony ludzi, nie wziÅûo
udziaûu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. To byûa najniÒsza frek-
wencja w dziejach wyborów nie tylko
w Polsce, ale i w wiÅkszoÀci wprowa-
dzonych do Unii krajów oÀciennych.
Polacy zjednoczyli siÅ w tym bojkocie
ze Sûowakami, Czechami i WÅgrami,
Sûoweºcami, Litwinami, òotyszami,
Estoºczykami. Choå bojkot nie zastâpi
pozytywnego programu politycznego,
moÒe siÅ okazaå pomocny w przystâ-
pieniu do budowy takiego programu.
DwadzieÀcia trzy miliony Polaków Òy-
je w innej rzeczywistoÀci niÒ ci polity-
cy, którzy twierdzâ, Òe reprezentujâ
ich interesy. Ta niska, zaledwie 20-
procentowa frekwencja w wyborach
do PE, to wotum nieufnoÀci dane
przez Naród tym politykom, którzy
dbajâ o siebie, myÀlâ o sobie, o wûas-

nych korzyÀciach, a nie poÀwiÅcajâ siÅ
dla dobra caûego Narodu.

Powstaje wiÅc jakaÀ nowa narodo-
wa solidarnoÀå z tymi, co sâ w biedzie,
to jest bezrobotnymi, skrzywdzonymi,
którzy chcâ broniå polskich interesów
narodowych, chcâ zatrzymaå grabieÒ
majâtku narodowego, chcâ przeszko-

dziå dalszemu demontaÒowi paºstwo-
wej gospodarki. Ta nowa „solidarnoÀå
w biedzie” chce tworzyå nowe patrio-
tyczne elity, zwûaszcza spoÀród ludzi o
czystych sumieniach, bez partyjnia-
ctwa i narzucanego wodzostwa, bez
pysznych polityków, którzy tylko szu-
kajâ wûasnych korzyÀci. Ta „solidar-
noÀå w biedzie” chce siÅ sprzeciwiå

wszelkim próbom rozbijania jednoÀci
Narodu, chce wyzbyå siÅ próÒniaczej
klasy politycznej, chce odbiurokraty-
zowaå PolskÅ, chce broniå polskiej
wûasnoÀci, chce jâ wspieraå, tworzyå,
umacniaå. Chce w polskich rÅkach u-
trzymaå strategiczne gaûÅzie gospodar-
ki i wszelkie dziaûania podejmowaå w

blasku praw-
dy, bo tylko
prawda nas
w y z w o l i .
„Solidarni w
biedzie” wo-
ûajâ: jesteÀmy
P o l a k a m i .
Chcemy paº-
stwa polskie-
go, w którym
Polacy sâ go-
spodarzami,
chcemy wûas-
noÀci w pol-
skich rÅkach,
p o l s k i e g o
chleba na pol-
skim stole.
Chcemy reali-
zowaå to wo-
ûaniem naszej
Matki, Królo-
wej Maryi:
„ C z y º c i e
wszystko, co-
kolwiek kaÒe
wam mój
Syn”. Chce-
my wszystko
budowaå na
E w a n g e l i i
Chrystusa, na
BoÒych przy-

kazaniach, w zjednoczeniu z Ojcem i
Synem i Duchem ÃwiÅtym, przy po-
tÅÒnym wsparciu Matki NajÀwiÅtszej i
naszych polskich patronów. Jest to
podjÅcie i realizowanie Òyczenia Mat-
ki BoÒej Fatimskiej, „aby Jej serce w
koºcu zatriumfowaûo”, abyÀmy
„wszystko postawili na MaryjÅ”, aby
caûkowicie byå dla Niej „Totus

Tuus”. Chcemy, aby siÅ staûo tak jak
w przeddzieº swojej Àmieci woûaû
ksiâdz kardynaû Prymas Polski August
Hlond: „Nie traåcie nadziei, zwyciÅ-
stwo jeÀli przyjdzie, bÅdzie to zwyciÅ-
stwo NajÀwiÅtszej Maryi Panny. Pol-
ska nie zwyciÅÒy broniâ, ale modlitwâ,
pokutâ, wielkâ miûoÀciâ bliÎniego i ró-
Òaºcem. Polska - woûaû ksiâdz Prymas
August Hlond - niech siÅ opamiÅta i
zwróci siÅ do Zbawiciela z caûym pod-
daniem i gotowoÀciâ przyjÅcia Jego
prawdy. Polska ma pierwsza przyjâå
wûadzÅ najwyÒszâ Chrystusa, oprzeå
siÅ na zasadach wiary, a nie na postÅ-
pie dzisiejszego pogaºstwa. Polska
musi byå Chrystusowa, Naród niech
wie, Òe tylko w KoÀciele i z KoÀcioûem
zwyciÅÒy siûy nieprzyjacielskie. Bóg
Òâda, by Naród Polski poddaû siÅ pod
Jego wûadzÅ, Naród musi wreszcie sta-
nâå po jednej stronie, Zbawiciel jest
bardzo zniewaÒany przez grzeszni-
ków, ale takÒe swoich najbliÒszych.
Modlitwa za PolskÅ to nie sprawa oso-
bista, lecz sprawa BoÒa, gdyÒ chodzi
teraz o królestwo BoÒe w Polsce, któ-
re ma siÅ rozpoczâå i rozszerzyå na ca-
ûy Àwiat. Nie trzeba patrzeå obojÅtnie
na narody, które siÅ od Boga oddala-
jâ”.

Dlatego w takiej sytuacji, wobec
takich zagroÒeº, po takich doÀwiad-
czeniach, jakie mamy, pójdziemy jak
najliczniej na Jasnâ GórÅ do Królowej
Polski Maryi. Niech nas bÅdzie tam
jak najwiÅcej i niech wstâpi w nas Bo-
Òy Duch. XII Pielgrzymka Rodziny
Radia Maryja niech umocni panowa-
nie Chrystusa i Jego Matki NajÀwiÅt-
szej, naszej Królowej.

Katecheza wygûoszona 
na antenie 

Radia Maryja 
3 lipca 2004 r.

MyÀleå Ewangeliâ
“Kto z Boga jest sûów BoÒych sûucha” - Chrystus

I. Po ostatniej rozmowie z p. Bonifacym jestem niespokojny, zakûopotany, nerwowy i bardzo podejrzliwy. Co,
kto i komu coÀ podzruca, zarzuca lub szykuje? OtoÒ stwierdzam, Òe obecny Àwiat peûen jest niedomówieº, faûszu,
nietolerancji i materializmu w róÒnych wydaniach: polskim, rosyjskim, europejskim, judaistycznym i kapitalisty-
cznym z ocieniami szarego globalizmu. Przykûad NATO, ONZ czy UE, Unesco, hierachia, wûadza czy masoneria.
Dlaczego taki obrót przyjmuje historia, KoÀcióû, ojczyzna Polska, kto za tym stoi i kto tymmówiâc po cichu kieru-
je?

Zmarû 40. prezydent USA Ronald Reagan i przeszedû do historii jako mâdry, gospodarny, przewidujâcy i dobry czûo-
wiek, polityk. Gorbaczow jeszcze Òyje i nasz kochany papieÒ Jan Paweû II równieÒ. Ta trójka ponoå miaûa najwiÅkszy
wpûyw na historiÅ ludzkoÀci w ostatnich 20 latach XX wieku. Wielu tak ich ocenia. Ale pamiÅtajmy tacy ludzie rodzâ siÅ
rzadko. Podobnie jak nasz marszaûek Józef Piûsudski (+1935) szy sûuga BoÒy ks. kard. Stefan Wyszyºski (+1981).

II. O co chodzi na przyszûoÀå? Chodzi o to, aby zawsze na pierwszym miejscu tawiaå EwangeliÅ - BoÒe Objawienie,
a nie swój rozum, ambicje czy nacjonalizm. Wygrany w Òyciu jeÀli swoje dziaûanie oprzemy na nauce Chrystusa, który mó-
wi “Mowa wasza niech bÅdzie: tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od zûego pochodzi”.

PowinniÀmy po prostu myÀleå Ewangeliâ. U wielu naszych biskupów to zauwaÒyûem, np. abp. Michalik, abp. Stani-
sûaw Nowak, bp. Wielgus, bp. Stanisûaw Stefanek, bp. Edward Frankowski, bp. Adam Ãmigielski, bp. A. Suski, bp. A. Le-
pa i wielu innych pasterzy KoÀcioûa w Polsce. Inni czÅsto chowajâ gûowy w piasek udajâc, Òe niby wszystko jest w porzâd-
ku i od nich juÒ za wiele nic nie zaleÒy. 

MyÀleå Ewangeliâ powinni i ludzie Àwieccy, i duchowni. Wynika ten obowiazek z naszego powszechnego powoûania
do ÀwiÅtoÀci i misyjnoÀci (chrzest, bierzmowanie, kapûaºstwo, maûÒeºstwo).

WszÅdzie gdziekolwiek nas los postawiû mamy boå solâ ziemi i ÀwiatûoÀciâ Àwiatûa. Ãwiat idzie ku koºcowi, ku zagûa-
dzie i dlatego na dziÀ tak bardzo potrzeba nam Àwiadków Ewangelii.

Bóg, bliÒni i na koºcu dopiero moje ego “ja”. Przekûadajâc to na Òycie przyczyniamy siÅ do wûasnego i bliÎnich zba-
wienia.

Kto z Boga jest, Òyje Ewnageliâ i wybiera dobro, prawdÅ i sprawiedliwoÀå.
MyÀleå Ewangeliâ: oto nasze dzielne zdanie na dziÀ i na jutro.

Jan Darûak


