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KOMUNIKAT 
 

 

 

     Zespół Wspierania Radia Maryja działający nieprzerwanie, chociaż w różnych składach, 

od 1997 roku rozpoczął kolejną kadencję. Zgodnie z tradycją pierwsze spotkanie członków 

Zespołu rozpoczynające kadencję odbyło się w siedzibie Zarządu Prowincji Warszawskiej 

Redemptorystów. Aktualne wyzwania dla Zespołu omawiano w obecności o. Dariusza 

Paszyńskiego – Przełożonego Prowincji, o. Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia Maryja, i 

o. Jana Króla – przedstawiciela Fundacji Lux Veritatis.  

     Zdecydowano, że w treści „Komunikatu” z posiedzenia przedstawione będą dwa tematy, 

które obecnie są szczególnie istotne.  

 

1. Brońmy św. Jana Pawła II.  

      Wielu z nas bezpośrednio doświadczyło błogosławionych owoców pontyfikatu św. 

Jana Pawła II. Mogliśmy poznawać nauczanie papieskie podczas pielgrzymek naszego 

Rodaka do Ojczyzny, relacji z audiencji generalnych oraz z podróży apostolskich do wielu 

krajów świata. To wszystko docierało do nas przede wszystkim za pośrednictwem 

bezpośrednich transmisji emitowanych w Radiu Maryja. A kiedy zakończył się ten 

pontyfikat, to w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam nauczanie papieskie było i jest nadal 

obecne. Możemy w każdym tygodniu usłyszeć, co do nas mówił, o co prosił, do czego 

zobowiązywał. Mając tę posługę św. Jana Pawła II w naszej pamięci, nie możemy być 

obojętni wobec wszczętych z końcem ubiegłego roku ataków medialnych na świętego 

Papieża z Polski. Łatwo zauważyć, że głównym celem tych ataków jest niszczenie 

autorytetu świętego Papieża wśród Jego rodaków, a zwłaszcza wśród młodzieży, która nie 

miała możliwości poznać i podziwiać fenomenu tej wielkiej postaci. Rzuca się kalumnie 

na postać świętego Papieża z zamiarem unieważnienia Jego nauczania, zwłaszcza tego 

zawartego w Jego wielkich encyklikach („Veritatis splendor”, „Evangelium vitae”, 

„Fides et ratio”); nauczania, które jest mocnym głosem sprzeciwu wobec „cywilizacji 

śmierci” i pozostających na jej służbie ideologii.  

     W dużej mierze dzięki programowi Radia Maryja sami umocnieni papieskim 

nauczaniem powinniśmy działać w swoich środowiskach, przekazując nasze 

doświadczenie bliźnim. Trzeba nam dzielić się, szczególnie z młodszym pokoleniem, 

nauką, którą niestrudzenie przekazywał św. Jan Paweł II, o tym, że wiara potrzebuje 

rozumu, że same, najszlachetniejsze nawet emocje nie zastąpią stałej formacji 

odwołującej się do rozumu wolnego od ideologicznych zniewoleń, ale otwartego na 

perspektywę wieczności.  

     Wiadomo, iż współcześni młodzi wolą słuchać świadków bardziej niż nauczycieli. Z 

radością więc podejmijmy trud świadczenia o św. Janie Pawle II i przypominania, że w 

latach komunistycznego zniewolenia był on nie tylko dla nas, ale też dla milionów 

Europejczyków żyjących za żelazną kurtyną heroldem prawdziwej wolności. Za swoje 



odważne wezwanie do otwarcia drzwi Chrystusowi nie tylko ludzkich sumień, ale i całych 

systemów społecznych zapłacił własną krwią na placu św. Piotra w dniu 13 maja 1981 

roku. Trzeba przypominać, że tylko ktoś całkowicie wolny od jakichkolwiek zniewoleń, a 

oddany jedynie Bogu, mógł skutecznie rzucić wyzwanie sowieckiemu „imperium zła” i 

jako jego wróg ponieść tego bolesne konsekwencje. Niedawno zmarły Benedykt XVI w 

swoim liście z 2020 roku wystosowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły 

napisał m.in.: „Prawdą jest, że w św. Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i 

dobroć Boga. W czasie kiedy Kościół na nowo cierpi napór zła, jest On dla nas oznaką 

nadziei i pewności”.  

     Nie lękajmy się więc stanąć w Jego obronie! Bądźmy świadkami prawdy o św. Janie 

Pawle II!  

     To od nas zależy, czy współcześni młodzi usłyszą te ważne przesłania o cywilizacji 

życia i prawach rodziny, które przekazywał nam wielokrotnie św. Jan Paweł II!  

 

2. Wspierajmy Radio Maryja.  

     Uczestniczymy od lat w formacji religijnej i patriotycznej prowadzonej przez Radio 

Maryja. Formację tę wspomagają dzieła wyrosłe w klimacie stworzonym przez tę 

rozgłośnię, takie jak: Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, „Nasz 

Dziennik”, Fundacja „Nasza Przyszłość” i cała Rodzina Radia Maryja. Pamiętajmy, że 

prowadzenie tych dzieł według przyjętej formuły niezależności od wielkiego kapitału jest 

możliwe tylko wówczas, jeśli dzieła te będą wsparte przez nas, którzy uczestniczymy w 

tej formacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecny czas jest trudny dla każdego, 

chociażby ze względu na inflację. Ale również wiemy, że emisja programów radiowych i 

telewizyjnych obciążana jest znaczącymi kosztami. One również stale rosną. Nadawca 

Radia Maryja i Telewizji Trwam zaufał od samego początku odbiorcom programów, 

wierząc, że swymi ofiarami umożliwią działalność ewangelizacyjną tych katolickich 

środków społecznego komunikowania. Wiemy i sprawdziliśmy to w czasie minionych lat, 

że nawet niewielkie wpłaty, ale przekazywane systematycznie przez wielu, umożliwiają 

wypełnienie zobowiązań finansowych przez te katolickie media. O trudnej sytuacji 

rozgłośni informuje słuchaczy o. Dyrektor Radia Maryja, kiedy stawia pytania: „Słuchasz, 

oglądasz? A czy pomagasz?”. Pomagajmy modlitwą, wspierajmy też ofiarą. Starajmy się 

wykazać, usłyszawszy przywołane tu dwa pytania, że pozytywnie odpowiadamy nie tylko 

na pierwsze, ale również na drugie z tych pytań. 

     Przy okazji podjęcia tego tematu Zespół przypomina tu jeszcze o innej możliwej 

formie wspierania Telewizji Trwam i „Naszego Dziennika”. Warto zachęcać 

przedsiębiorców, aby korzystali z możliwości przedstawiania swych wyrobów i usług w 

katolickich środkach przekazu. Upowszechniajmy przekonanie, że tylko najlepsi 

wytwórcy przyjaznych człowiekowi produktów przedstawiają się w reklamach 

prezentowanych w tych katolickich mediach. Tych najlepszych zachęcajmy do 

prezentowania swoich reklam w Telewizji Trwam i w „Naszym Dzienniku”. Pamiętamy 

też, że Radio Maryja, z racji statusu nadawcy społecznego, nie może emitować reklam. 

Wspierajmy więc naszą rozgłośnię, prowadzącą przecież ewangelizację, ofiarami 

przekazywanymi bezpośrednio na konto tej rozgłośni, która na pewno przeznaczy je na 

cele kultu religijnego. 

     Niech stale wzrasta w nas radość ze wspierania tych wyjątkowych dzieł 

ewangelizacyjnych, które otrzymaliśmy jako dar na trudne czasy przebywania przez 

Polskę i Polaków wirażu dziejów. Dzielmy się tą radością z bliźnimi, zapraszajmy ich do 

słuchania i do udziału we wspomaganiu działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i 

„Naszego Dziennika”.  
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