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Homilia ks. bp. Ignacego Deca wygłoszona 1 grudnia 2012 r. w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 21. rocznicę powstania Radia Maryja
Bracia i Siostry w
Chrystusie, czciciele Matki Najświętszej, obecni tu,
w kościele, i łączący się z
nami przez Radio Maryja i
Telewizję Trwam w kraju
i za granicą! Jesteśmy w
sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w
Toruniu. Każdego roku w
pierwszych dniach grudnia przybywamy tutaj, by
dziękować Panu Bogu za
dar Radia Maryja i wypraszać dla niego i dla innych
mediów z nim związanych
o. Tadeusz Rydzyk
Boże błogosławieństwo
podczas uroczystości
na
dalsze
lata
ich
XXI-lecia Radia Maryja
posługi. […]
Coraz bardziej patrzymy na to Radio jako na
wielki dar Pana Boga na nowy, jakże trudny okres
dziejów naszego Kościoła i naszej Ojczyzny. [...]
W „Rozmowach niedokończonych” spotykamy
ciekawych, kompetentnych ludzi, którzy mają coś do
powiedzenia społeczeństwu. W wielu przypadkach
okazuje się, że mikrofon Radia Maryja jest jedynym
publicznym miejscem medialnym, gdzie mogą oni
publicznie wypowiedzieć swoje przemyślenia i poglądy, często niezgodne z tym, co słyszymy i czytamy w
mediach komercyjnych i państwowych. Zapraszani
eksperci starają się mieć duże wyczulenie na prawdę i
obiektywizm. Często demaskują mity i krzywdzące
interpretacje podawane w mediach głównego
nurtu. [...]
Wypada jeszcze ustosunkować się do najczęściej
dziś stawianych zarzutów pod adresem Radia Maryja.
Spośród nich zatrzymajmy się na trzech: Radio Mary-

Liturgia jubileuszowa
pod przewodnictwem bpa Andrzeja Suskiego

ja przemawia językiem nienawiści. Odpowiadamy:
Czy upominanie się o prawdę jest mową nienawiści?
Czy upominanie się np. o ochronę życia ludzkiego od
poczęcia aż do naturalnej śmierci jest mową nienawiści czy formą agresji? Czy domaganie się prawdy o
katastrofie smoleńskiej jest mową nienawiści? Czy
Chrystus, gdy nazywał faryzeuszy grobami pobielanymi, wytykając im hipokryzję, przemawiał językiem
nienawiści?
Zarzut dzielenia ludzi: Radio Maryja dzieli Polaków. Trzeba głębiej się zastanowić, jak to jest, kto jest
tym, kto dzieli. Przecież nie dzielą ci, którzy głoszą
prawdę, którzy prawdy się domagają, którzy prawdy
bronią. Podział ma miejsce dopiero u odbiorców prawdy. Adresaci prawdy albo ją przyjmują, albo odrzucają.
Podział jest wynikiem, skutkiem decyzji słuchaczy.
Dlatego nie można mówić, że Chrystus dzieli, że Kościół, że Radio Maryja dzieli ludzi. Ludzie sami się
dzielą na tych, którzy prawdę przyjmują, i tych, którzy
prawdę odrzucają. W przeciwnym razie trzeba by
obarczyć Chrystusa za dokonanie podziału ludzkości.
I sprawa trzecia: Radio Maryja popiera jedną opcję polityczną. Odpowiadamy: Radio Maryja stara się
służyć prawdzie, głosząc naukę Kościoła. Jeżeli np.
Kościół broni życia, sprzeciwia się aborcji, zapłodnieniu in vitro i jeżeli jakaś partia polityczna broni życia,
sprzeciwia się aborcji, zapłodnieniu in vitro, broni tra-

dycyjnej wizji małżeństwa, oznacza to w pierwszej kolejności, że Kościół, że Radio popiera
prawdę, a nie partię, która
ma to w swoim programie. Owszem, Kościół
jest wdzięczny tym, którzy aprobują prawo Boże.
Cieszy się z takiej postawy i wszystkich wzywa
do uczciwości i prawości.
[…]
Drodzy Bracia i Siostry, jako ludzie wychoHalina Łabonarska
wujący się na Ewangelii
czyta „Dzienniczek”
modlimy się o chrześciśw. s. Faustyny
jańskie oblicze naszego życia publicznego, żeby nie
odradzały się te praktyki, które kiedyś piętnował ks.
Piotr Skarga w kazaniach sejmowych, żeby nie pojawiały się praktyki, przed którymi przestrzegał 180 lat
temu poeta Zygmunt Krasiński: „będzie się popierać
zepsucie obyczajów, ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją szlachetnym sercom, podłość
będzie się nagradzać orderami lub zaszczytami, lud
ogłupiać wódką, elity szlifami i stanowiskami, a za
głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się cenę,
aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili”. Słowa
te ostatnio cytował ksiądz arcybiskup Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w
homilii 11 listopada br. w Przemyślu. […]
Ojcu Dyrektorowi, wszystkim współpracownikom, wspomożycielom, przyjaciołom i słuchaczom
życzymy całkowitego zaufania Bogu. Bóg czasem
zabiera, żeby więcej dać. Jedną ręką zabiera, by dać
drugą więcej. On jest autorem naszej przyszłości. Kościół nigdy nie tracił, gdy był prześladowany, tracił
zawsze, gdy zabiegał o przywileje. A więc: Alleluja i
do przodu!
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką. Amen.

