,Zostan z nami !"
(Lk 24, 29)
Droga Rodzino Radia Maryja i Tv Trwam!
]ui wkr6tce przeiywac bt;dziemy Uroczystosc Wielkiej Nocy. We
wszystkich kosciolach w Wigilit; Paschalnq. rozbrzmiewac bt;dzie radosne
Alleluja,kt6re zawsze zwiastuje swiatu, ie Jezus Chrystus Zmartwychwstal,
iyje i pozostal z nami w Eucharystii. Bieiqcy rok,jest Rokiem Eucharystii
a zarazem Jubileuszem 100-ej rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka
Sw. Jana Pawla II. Nie zapominajmy, ie w tym roku przypada r6wniei
15 rocznica Jego smierci. To wlasnie On, sw. Jan Pawel II, zaledwie tydzien
przed swojq. smierciq. w Ort;dziu wielkanocnym ,Urbi et Orbi" skierowal swoje
______::::.:_.._____ _____Qstatni~ przeslanie.._w kt6cynl pm~.iclzial:_,Mane nJJbiscumJ2nmine! Zostmi..z_nami
Panie!- tymi slowami uczniowie z Emaus zapraszali tajemniczego W~drowca, by pozostal
z nimi, bo slonce chylilo si~ juz ku zachodowi. Chrystus zmartwychwstal, zgodnie z obietnicq., lecz ani jeszcze o tym
nie wiedzieli. Niemniej slowa, kt6re slyszeli w drodze z ust W~drowca coraz bardziej rozpalaly ich serca. Dlatego prosili
Go: ,Zostan z nami". P6i niej, gdy siedzieli przy stole podczas wieczerzy, rozpoznali Go przy , lamaniu chleba". A On
zaraz potem zniknql. Pozostal im przelamany chleb, a w sercach slodycz ]ego slow. Umilowani Bracia i Siostry- m6wil
dalej sw. Jan Pawel II - Slowo i Chleb Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozostajq. przez wieki jako nieustanna
pamiqtka m~ki, smierci i zmartwychwstania Chrystusa! Dzisiaj, w Swi~to Zmartwychwstania, my takie powtarzamy z
wszystkimi chrze5cijanami na swiecie: Zostan z nami, ]ezusie, ukrzyzowany i zmartwychwstaly! Zostan z nami, wierny
Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkosci kroczqcej drogami czasu! Ty, iywe Slowo Ojca, wlej ufnosc i nadziej~ w tych,
kt6rzy szukajq. prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, Chlebie iycia wiecznego, nasyc czlowieka glodnego prawdy,
wolnosci, sprawiedliwosci i pokoju".
Jakie bardzo te slowa naszego Wielkiego Rodaka wpisujq. sit; w tajemnict; przeiywanego Roku Eucharystii. Radio
Maryja, TV Trwam jak tei inne dziela przy Radiu powstale uczestniczq.c w Nowej Ewangelizacji, naglasniajq. to
ort;dzie i przekazujq. je wszystkim ludziom dobrej woli. Radio Maryja i dziela przy nim powstale iyje Eucharystiq. i z
Niej czerpie silt;. Pragnie, aby prawda, ie Jezus iyje i jest posr6d nas, dotarla przede wszystkim do tych, kt6rzy wq.tpiq.,
aby Zmart~hws!aly Pan otworz lim ocz i s!~erowal na d_Eogt; ku pelni iycia. Jest to !!!O:lliwe jui od wielu2 wielu
lat dzi ~ki Warn, waszej modlitwie, waszemu zaangaiowaniu i waszemu rnaterialnernu wsparciu. Ufamy, ie dalej tak
b~dzie. Za to wszystko skladamy Wam z serca plynq.ce nasze staropolskie ,B6g ZaplaC
Na nadchodzq.q Uroczystosc Wielkiej Nocy iyczt; Warn, aby tegoroczne Swit;ta Paschalne odnowily w nas
milosc do iywego Boga, kt6ry zostal z nami w Eucharystii a takie do naszych braci i si6str. Niech bt;dq. One
nowym impulsem do jeszcze wi~kszej gorliwosci o sprawy Boze, a takie o naszq. Ojczyzn~, o kt6rej Prymas
Tysiq.clecia, Kardynal Stefan Wyszytl.ski, wkr6tce blogoslawiony, m6wil: ,Kocham Ojczyzn~
wi~cej niz wlasne serce i wszystko, co czyni~ dla Kosciola, czyni~ dla niej".
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