Drodzy Przyjaciele Radia Maryja i Telewizji TRWAM

ZbliiajC} sit:; Swit:;ta Boiego Narodzenia . Swit:;t a narodzin Syna Boiego, kt6 ry niesie zbawienie
wszystkim ludziom . Pamit:;tajmy, ie Mitosc Boia, pomimo wielkiej swej mocy jest takie krucha,
jak optatek, kt6rym tamiemy sit:; przy wigilijnym stole. Aby w petni doswiadczyc pit:;kna i mocy
Boi ej M itosci, potrzeba- idC}c za apelem naszego swit:;tego rodaka, Jana Pawta II - otworzyc na
osciei drzwi naszych sere dla Boiej Dzieciny. Dzis niekt6rzy porzucili wiart:;, iyjC}c tak, jakby "Boga
nie byto". lnni z uporem pr6bujC} narzucic wszystkim swojC} btt:;dnq wizjt:; cztowieka i swiata bez
Boga, zaprzt:;gajqc do tego parlamenty i inne wptywowe gremia, uiywajC}C szyderstwa, profanacji
czy 11 argumentu" sity. Na skutek tego wielu targanych jest dzis WC}tpliwosciami czy aby warto
jeszcze iyc EwangeliC}, czy warto bye katolikiem? Widzimy, ii stale powtarza sit:; sytuacja z
Betlejem, gd zie nie byto miejsca dla nowo narodzonego Jezusa, poniewai wielu zajt:;to sit:;
wtasnymi sprawami a inn i zmt:;czeni wyczekiwaniem na Mesjasza poddali sit:; apatii i zniecht:;ceniu,
powC}tpiewajqc w Boie obietnice. Potrzeba zatem na nowo otwierac lud zkie serca dla Boga .
Potrzeba naszego zaangai owania, by wytrwale i ci erpliwie samemu trwac w wyznawaniu wiary,
dzieiC}c sit:; niC} z innymi, a gdy potrzeba- odwai nie wystC}pic z ewangel icznym przestaniem dobra
i mitosci. Z pewnosciC} tym "otwieraniem sere" jest dzieto apostolstwa podjt:;te przez Radio Maryja
i Telewizjt:; TRW AM, w kt6rym uczestniczymy. Jak to powiedziat sw. Jan Pawet II do pielgrzym6w
Rodziny Radia Maryja: "Wypetniacie wielkC} misjt:; przepowiadania Ewangelii 'wszelkiemu
stworzeniu'. Podobni jestescie do ewangelicznego siewcy, kt6ry wyszedt siac ziarno. ( ...) Ziarnem
tym jest stowo Boie gtoszone takie na falach radiowych tym wszystkim, kt6rzy chcq go stuchac i
czerpac z niego moe" . Czerpmy zatem moe z naszej codziennej zaiytosci z Jezusem i z Jego MatkC}
MaryjC}. BC}dimy jak owi pasterze, kt6rzy w prostocie serca z radosciC} przybiegli do Betlejemskiej
Groty. BC}di my jak Trzej Kr61owie, lud zie mC}drzy, kt 6rzy posr6d zamt:;tu swiata potrafili rozpoznac
Syna Boi ego. Zyczt:; takie by w nadchodzC}cym ro ku 2020 kaidy z Was cieszyt sit:; dobrym
zdrowiem i opiekC} Matki Najswit:;tszej na ka i dy dzi en .
W mijajC}cym roku przeiywali smy wiele podniostych i wspan iatych moment6w. Mam tu na
mysli zar6wno wydarzenia o rganizowane w polonijnych parafiach czy organizacjach, jak i te
organizowane przez Radia Maryja . Przy tej okazji pragnt:; wy~azic wdzit:;cznosc polonijnym
duszpasterzom za ich ogromny trud i zaangaiowanie a przy tym za i yczl iwe przyjmowanie Radia
Maryja, jako dobrego dzieta tak pomocnego w codziennej pracy duszpasterskiej . Cieszy fakt, ii
mamy ws r6d nas wspaniatych kombatant6w, tych kt6rzy z naraieniem iycia walczyli o wolnosc
Polski, oraz ie SC} oni otoczeni naleinym szacunkiem i mitosciC}. Dzit:;kujt:; takie tym, kt6rzy jak
zawsze obecni SC} na bankietach czy na pikniku Radia Maryja, aby w ten spos6b pokazac nie tylko
swoje zaangaiowanie, ale takie i wesprzec te dzieta, kt6re utrzymujC} sit:; tylko z dobrowolnych
ofiar stuchaczy i widz6w. Dzit:;kujt:; takie pielgrzymom. W tym roku pit:;knym przeiyciem byta
pielgrzymka maryjna do Portugalii, Francji i Hiszpanii . Pragnt:; takie serdecznie podzit:;kowac tym,
kt6rzy jako odpowiedzialni za Rodzint:; Radia Maryja, ofiarnie postugujC} w Kanadyjskich parafiach
w:

Scarborough,

London,

Winnipeg,

Calgary,

Edmonton

i Vancouver oraz w

innych

miejscowosciach. Dzit:;kujt:; Pani Joannie Strzeiek, prezes Family of Radio Maria Canada, za ofiarnC}
pract:;, bez kt6rej niewiele bytoby moiliwe . Jui chocby te wspomniane sprawy swiadczC}, ie jest
wok6t nas wiele dobra, i ie wiele dobra jestesmy w stanie uczynic.

Jak to zapowiadalismy, od potowy roku 2019 ograniczylismy liczb~ godzin nadawania
programu Radia Maryja ze stacji naziemnej w Toronto. Jak to jui poprzednio pisatem, decyzja ta
byta spowodowana ch~ciq lepszego gospodarowania skromnymi srodkami jakie ma do dyspozycji
Radia Maryja . Miesi~czny koszt nadawania wynosit ponad 11 tysi~cy dolarow, obecn ie gdy
nadajemy tylko w soboty i w niedziele jest to nieco ponad 3 tysiqce. Jesli wziqc pod uwag~, ii
liczba odbiorcow tej godziny programu nie byta wielka , to decyzja o zredukowaniu liczby godzin
wydaje si~ stuszna . Nie zapominajmy, ie koszt dostania sygnatu Radia Maryja i TV TRWAM z Polski
do Kanady (abysmy mogli miec radio i telewizj~ na satelicie czy przez internet) wynosi
kilkadziesiqt tysi~cy dolarow miesi~cznie. Oczywiscie przepraszam wszystkich, ktorzy faktycznie
nie mog;q teraz stuchac Radia Maryja codziennie. Owszem wielu jui przestawito si~ na odbior
przez satelit~ czy przez internet i bardzo sobie to chwalq. Okazato si~ bowiem dla nich, ie Radio
Maryja to nie tylko jedna godzina programu dziennie, ale catodobowy pi~kny program,
zaw ierajqcy modlitw~, katechez~, wiadomosci, Ape I Jasnogorski i wiele innych ciekawych audycji
nie tylko religijnych. Zatem godzina nadawania ze stacji naziemnej w Toronto pozostaje tylko w
soboty i w niedziele, ale Radio Maryja i TV TRWAM s;q nadal dost~pne w Toronto, jak i w catej
Kanadzie. Pisz~ te stowa, gdyi niektorzy zrozumieli to jako "wycofanie si~" Radia Maryja z Kanady.
Powtorzmy: Radio Maryja nie wycofuje si~ z Kanady. Przeciwnie- chcemy by jeszcze wi~cej osob
wtqczyto Radio Maryja i Telewizj~ TRW AM w swoich domach korzystajqc z przekazu satelitarnego
czy z internetu. Jest to lepsze jakosciowo, bardziej dost~pne i tansze w utrzymaniu . Styszatem tei
opinie jakoby teraz nie trzeba byto tak wspierac Radia Maryja w Kanadzie - to takie opinia
bt~dna. Pami~tajmy, ie Radio Maryja i dzieta przy nim wyroste stuiq nam jui tyle lat. Ale to ad

naszej ofiarnosci zaleiy, jak dtugo jeszcze dzieta te b~dq mogty si~ utrzymac i podejmowac z
zapatem postug~ ewangelizacji. Dlatego dzi~kujqc za waszq ofiarnosc, okazanq w mijajqcym roku,
prosz~

o systematyczne wspieranie Radia Maryja i jego dziet. Dodajmy, ie wszyscy wptacajqcy na

Radio Maryja w Kanadzie mogq otrzymac tax receipt do wtasnego rozliczenia podatkowego.
Na rok 2020 zaplanowalismy nastepujgce wydarzenia, na ktore jui teraz serdecznie zapraszam :

12.01.2020 Optatek w Mississauga- jui dzis zaprosmy przyj aciot i znajomych, zaopatrzmy

si~ w

bilety. Msz~ sw. odprawimy w kosciele sw. Maksymiliana Kolbe o 2:30 pm natomiast bankiet
Rodziny Radia Maryja odb~dzie si~ w Polskim Centrum Kultury o 4 pm

18.04.2020 doroczna pielgrzymka do Wilna na Kaszubach Kanadyjskich na odpust Boiego
Mitosierdzia

19.04.2020 Bankiet Wielkanocny Rodziny Radia Maryja w Mississauga .
07.06.2020 Piknik w Parku Paderewskiego
Pierwszy weekend lipca 2020 pielgrzymka do Amerykanskiej Cz~stochowy w Doylestown USA.

Z Kaptanskim btogostawienstwem
Mississauga, Boie Narodzenie 2019
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