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18 Rocznica „Rodziny 

Radia Maryia” 
Ks. Lucjan Kamieński  SDB 
 

   Innym i to znaczącym wydarzeniem 

podczas mojego pobytu w Polsce               

w minionym miesiącu lipcu, Roku 

Pańskiego 2010, była pielgrzymka 

„Rodziny Radia Maryia” na Jasną Górę. 

W dniach 10 i 11 lipca br                         

w Częstochowie: „Rodzina Radia Maryia” 

i cała Polska Świętowała 18-tą rocznicę 

istnienia i działalności Radia Maryia. Na 

t e g o  r o d z a j u  Ś w i ę t o w a n i e                        

w Częstochowie zgromadziło się kilkaset 

tysięcy pielgrzymów z całej Polski i           

z zagranicy. Zgromadzili się aby Bogu 

dziękować za Radio Maryia i dzieła przy 

nim powstałe. 

   Uroczystości rozpoczęły się juz              

w sobotę 10 lipca. Celebrans i 

kaznodzieja w jednej osobie, ks.biskup 

Frankowski powiedział: „Przybyliśmy do 

tronu Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej aby 

błagać o pomoc w zwyciężeniu zła jakie 

dzieje się u nas w naszej Ojczyźnie…” 

...Rozgłośni radiowych jest dużo, mają 

doskonałe „biznes plany” - mówił 

kaznodzieja, ale te rozgłośnie nie potrafią 

tak jednoczyć ludzi jak Radio Maryia, bo 

ludzie są im potrzebni by coś kupić          

z reklamowanych produktów, by oddać 

głos w głosowaniu kiedy chcą 

przeforsować swojego kandydata. To jest 

obróbka człowieka dla konkretnych 

celów, które najczęściej nie są zgodne          

z celem i dobrem naszej Ojczyzny. 

Natomiast Radio Maryia jednoczy ludzi, 

jednoczy w miłości, we wzajemnym 

pomaganiu. „Tu dopiero widać 

s o l i d a r n o ś ć ,  k t ó r a  w y n i k a                             

z chrześcijańskiej miłości”. 

   Bywają politycy, którzy na ustach mają 

naród, kiedy ci ludzie są im potrzebni np. 

aby wybrać tego czy innego na stanowsko 

wyeksponowane. Kiedy temu ludowi 

trzeba podać ręke i w czymś konkretnie 

pomóc z racji trudnej sytuacji, wówczas ci 

politycy nie dostrzegają potrzeb swoich 

obywateli. Przykładem tego może być 

choćby ostatnia tragedia powodziowa, 

która nawiedziła połacie ziemi polskiej. 

Kościół w Polsce natychmiast ruszył do 

konkretnego działania, podczas gdy 

politycy byli zajęci kampanią 

przedwyborczą. W tym miejscy na 

marginesie dodam, że Ojciec św. 

Benedykt XVI przesłał 50 tysięcy euro 

jako pomoc na potrzeby ludności 

poszkodowanej. 

   Ksiądz Biskup Stefan Regmunt podczas 

Mszy św. którą on odprawiał, m.in. 

powiedział: „Radio Maryia jest owocem 

uzyskania przez Polaków wolności przez 

tyle lat nie można było w mediach słuchać 

o Bogu”. Wówczas nikt z ludzi tamtego 

systemu nie przypuszczał, że z tej decyzji 

podjętej na początku lat 90-tych zrodzi się 

tak wielkie dzieło. Trzeba się z tego 

cieszyć, Bogu dziękować, rozwijac, 

wspomagać i chronić, nie pozwolić aby je 

dyskredytowano i obrażano. Radio 

Maryia jest otwarte na wszystkich 

Polaków. ... Dawniej zarzucano, że jest to 

Radio ludzi starych. Do Radia Maryia 

należą ludzie wszystkich stanów, należą 

studenci, profesorowie, ludzie o 

skromnym wykształceniu, bogaci i mniej 

zamożni, sławni i nieznani, chorzy i 

cierpiący, są też i ludzie załamani.          

W Radio Maryia jest miejsce dla 

wszystkich, jest miejsce dla wszystkich         

w Rodzinie Radio Maryia. Bez tej 

Rodziny Radio Maryia nie istniałoby. 

Radio Maryia, TV Trwam, Wyższa 

Szkoła Kultury Społecznej, Nasz 

Dziennik itp. Rodzina Radio Maryia 

obe jmuje  n ie  ty lko  Po laków 

zamieszkałych w Polsce ale również 

naszych rodaków rozproszonych po całym 

świecie. W przeciwieństwie do polityków,  

którzy dążą do podziałów społecznych, 

Radio Maryia jednoczy. Hasłem Radia 

Maryia jest: „Jeden z drugim a nie jeden 

przeciwko drugiemu”. 

   Tego  rodzaju jedność oraz siłę Rodziny  
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Kongresman King dla 

„Nowego Dziennika”: 

polski rząd mało 

aktywny w śledztwie 

smoleńskim 
Anna Śpiewak 
 

   Nowojorski kongresman Peter King 

powiedział „Nowemu Dziennikowi”, że 

jest zaskoczony mało aktywną rolą 

polskiego rządu w śledztwie dotyczącym 

katastrofy smoleńskiej. Republikański 

polityk ma też wątpliwości co do postawy 

Rosji w związku z tym dochodzeniem. 

   Peter King jest autorem projektu 

rezolucji oczekującej na rozpatrzenie          

w komisji spraw zagranicznych Izby 

Reprezentantów, wzywającej do 

powołania międzynarodowej komisji do 

wyjaśnienia przyczyny katastrofy 

samolotu pod Smoleńskiem, w której 10 

kwietnia zginał prezydent Lech Kaczyński 

i 95 ważnych osób w państwie. 

   Jego zdaniem komisja taka jest 

potrzebna, bowiem fakt, że sprawę 

wyjaśniają dwa kraje bezpośrednio 

zaangażowane w katastrofę, stwarza 

„konflikt interesów”. W rozmowie              

z „Nowym Dziennikiem” kongresman 

powiedział, że prowadzone obecnie 

dochodzenie „nie jest tak przejrzyste, jak 

być powinno”. 

   „Nie chciałbym być sędzią oceniającym 

politykę innych państw, ale mam 

wątpliwości co do postawy Rosji                 

w związku z tym dochodzeniem – 

powiedział nam King. – Jestem 

zaskoczony, że polski rząd nie pełni 

bardziej aktywnej roli w tym śledztwie” – 

dodał. 

   Kongresman, zapytany o szanse na 

przejście zgłoszonej przez niego rezolucji, 

przyznał, że w tym roku Kongres – zajęty 

wewnętrznymi problemami Ameryki – 

raczej się nią nie zajmie. Większa szansa 

na dyskusję nad rezolucją pojawi się, jego 

zdaniem, w przyszłym roku. „Jeśli 

republikanie zdobędą większość                  

w Kongresie, będę miał większe 

możliwości popchnięcia tej sprawy” – 

powiedział King. 

   Zapytany, czy Polonia amerykańska 

może jakoś pomóc w przeprowadzeniu 

rezolucji, kongresman odparł, że Polacy 

mieszkający w USA mogą kontaktować 

się z właściwymi dla swoich regionów 

ustawodawcami, zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i lokalnym. Pomóc może 

również generowanie dyskusji na ten 

temat w mediach. 

   Kongresman King został niedawno 

zaproszony do Polski na specjalne 

posiedzenie zespołu parlamentarnego do 

wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, 

którym kieruje poseł Antoni Macierewicz. 

Ze względu na to, że zbiega się ono           

z rocznicą zamachu z 9/11, nie będzie 

mógł jednak w nim uczestniczyć.            

W oświadczeniu, które ma być odczytane 

w Polsce w jego imieniu, napisał między 

innymi: „Nagła strata polskiego 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 

wraz z 95 innymi osobami zginął                  

w katastrofie samolotu na rosyjskiej 

ziemi, była tragedią przeżywaną na całym 

świecie. Amerykanie łączyli się w tych 

dniach w smutku i modlitwie z rodzinami, 

które straciły swoich bliskich”. 

   King wyjaśnia także, że zgłosił 

rezolucję o powołaniu międzynarodowej 

komisji, gdyż różnice dotyczące przyczyn 

katastrofy, które wyłaniają się ze śledztw 

prowadzonych przez stronę rosyjską i 

polską, muszą zostać wyjaśnione. „Polacy 

zasługują na dokładne i bezstronne 

odpowiedzi na pytania dotyczące tej 

tragedii. Dziś, w pięć miesięcy po 

katastrofie, stoję ramię w ramię                    

z Polakami w oczekiwaniu na prawdę i 

sprawiedliwość w tej sprawie” – czytamy 

w oświadczeniu Petera Kinga.   ❒ 
 

__________ 

 

Kontestatorzy i 

reformatorzy 
Jan Maria Jackowski 
 

   Polska nie jest bezludną wyspą. 

Ponieważ w Europie coraz silniejsza 

jest tendencja - wdrażana od czasów 

o ś w i e c e n i a  -  d o  o d c i n a n i a 

chrześcijańskich korzeni naszego 

kontynentu, więc i u nas coraz silniej 

jest lansowany fundamentalizm laicki. 

Charakterystyczne, że kampania 

dechrystianizacyjna nasiliła się po 

wyborach prezydenckich. W dyskusji 

w y w o ł a n e j  p r z e z  B r o n i s ł a w a 

Komorowskiego o obecności krzyża           

w życiu publicznym są stawiane stare-

nowe postulaty: „faktyczny” rozdział 

Kościoła od państwa, weryfikacja 

konkordatu, prymat władzy świeckiej 

nad duchowną, także w sprawach 

sumienia, wprowadzenie tak zwanej 

edukacji seksualnej w szkołach. 

   Wielu „życzliwych” prześciga się           

w krytyce Kościoła i podpowiada, jak 

powinna wyglądać jego „reforma”. 

Pojawia się dążenie do wymazania ze 

świadomości współczesnych, co dało 

ludziom w sensie cywilizacyjnym 

chrześcijaństwo. Jego pozostałości, a więc 

zsubiektywizowana wizja Boga 

osobowego, mogą być ewentualnie 

tolerowane przez dzisiejszy świat, ale bez 

Kościoła. Proponowana jest zmiana 

perspektywy: zamiast Kościoła, do 

którego muszę się dopasować, zmieniam 

Kościół tak, aby pasował do mnie. 

Kościół ma się więc przeobrazić                

w instytucję społeczną powołaną do 

w y g a s z a n i a  e g z y s t e n c j a l n o -

psychoduchowych niepokojów człowieka 

epoki konsumpcyjnej. Do ostatecznego 

osiągnięcia tego celu potrzebna jest nowa, 

zwycięska reformacja, rozumiana jako 

rewolucja, która wyłoni Kościół na miarę 

oczekiwań człowieka konsumpcji, z nową 

doktryną, dogmatami i etyką.  

   Istota przedsięwzięcia polega na takim 

ustawieniu wskazań religijnych, aby 

każdy mógł je interpretować po swojemu. 

Dlaczego ma obowiązywać celibat księży, 

czemu kobiety nie mogą być kapłankami, 

dlaczego nie zalegalizować rozwodów i 

nie zezwolić na aborcję i środki 

antykoncepcyjne, eutanazję, technologię 

in  v i t ro ,  d laczego  związkom 

homoseksualnym nie dać prawa do 

adopcji dzieci lub pozyskiwania ich przy 

pomocy inżynierii genetycznej? Dlaczego 

ma nie być wybieralności przez 

wszystkich proboszczów, biskupów, 

Papieży? Do uzasadnienia tego 

wszystkiego używa się katolickiej 

terminologii i języka, odwołuje się do 

Pisma Świętego i Tradycji, ale wypacza 

się ducha religii, rozmywa kontury wiary. 

Mówi się o dialogu, ekumenizmie, 

pluralizmie, tolerancji, demokracji, ale 

sieje się zamęt za pomocą bardzo prostego 

chwytu: przedstawiając wyjątek jako 

regułę.  

   Strategia kruszenia Kościoła od 

zewnątrz i strategia rozmiękczania 

Kościoła od wewnątrz gdzieś się 

spotykają. Szczególną rolę odgrywają 

kontestatorzy i reformatorzy, którzy 

„o c z y s z c z a j ą ”  c h r z e ś c i j a ń s t w o                    

z naleciałości tomizmu i przywracają mu 

zgodny z duchem czasów „sens” oraz 

„żenią” je z liberalizmem. Podważają, a 

nawet niekiedy atakują Eucharystię, 

Najświętszą Maryję Pannę i papiestwo. 

Proponują zeświecczenie przestrzeni 

społecznej, racjonalizm, oświeceniowość, 

demokratyzm, a zamiast teologii - 

socjologię, w miejsce zdrowej doktryny - 

ideo log ię .  Za  wzór  s t awia j ą 

schizmatyków i heretyków, a ateiści, 

agnostycy i poganie przyjmowani są jako 

nauczyciele życia i myślenia, którzy 

wyjawiają ostateczną prawdę. 

   Aktywiści „obozu postępu i tolerancji” 

wiele wysiłku wkładają w eliminowanie          

z życia publicznego przy pomocy mediów 

osób  niewygodnych,   takich,   które mają  
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Świat bez Boga jest 

piekłem 
Wiele gorzkich słów pod adresem 

współczesnego świata, ale też 

gorący apel o to, by nie ulegać 

jego zgubnym wpływom i śmiało 

podążać za Chrystusem, zawiera 

ogłoszone wczoraj w Watykanie 

orędzie Benedykta XVI na 

przyszłoroczny Światowy Dzień 

Młodzieży w Madrycie.  
 

   Ojciec Święty podkreśla, że analizy 

tematu spotkania: „Zakorzenieni i 

zbudowani na Chrystusie, mocni                    

w wierze”, dokonuje w momencie, gdy 

Europa tak bardzo potrzebuje odnaleźć na 

nowo swoje chrześcijańskie korzenie. 

Papież stwierdza, że „niedorzecznością 

jest domaganie się wyeliminowania Boga, 

by mógł żyć człowiek!”. Wskazuje, że 

obecna kultura w niektórych obszarach 

świata, przede wszystkim na Zachodzie, 

stara się wykluczyć Boga bądź uznać 

wiarę za fakt prywatny, bez żadnego 

znaczenia dla życia społecznego. 

„Tymczasem zespół wartości, które 

stanowią podstawę społeczeństwa, 

pochodzi z Ewangelii - jak poczucie 

godności osoby, solidarności, pracy i 

rodziny. Stwierdzamy swego rodzaju 

‘zaćmienie Boga’, swoistą amnezję, jeśli 

nie wręcz odrzucenie chrześcijaństwa i 

negację skarbu otrzymanej wiary, co grozi 

utratą własnej głębokiej tożsamości”, 

podkreślił Benedykt XVI.   ❒ 
 

__________ 

Cytat Roku  
Cytat roku laureata nagrody Nobla 

 z dziedziny medycyny, brazylijskiego 

onkologa Drauzio Varella:  
 

   „W dzisiejszym świecie wydaje się pięć 

razy więcej pieniędzy na środki 

zwiększające potencję i na silikon dla 

kobiet, niż na lekarstwa przeciw chorobie 

Alzheimera. Wynika z tego, że za kilka lat 

będziemy mieli mnóstwo starych kobiet         

z dużymi cycami i starych mężczyzn             

z twardymi fiutami. Za to nikt z nich nie 

będzie w stanie sobie przypomnieć  do 

czego im to jest potrzebne!”   ❒ 
 

__________ 


