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ROZMOWA /

z o. Dariuszem
Drążkiem CSsR,

posługującym w Radiu
Maryja i Telewizji
Trwam, wykładowcą
w WSKSiM w Toruniu
Radio Maryja od 29 lat prowadzi misję ewangelizacyjną,
docierając do milionów osób
w Polsce i na świecie. To
wielki dar.
– Radio Maryja dociera z
Ewangelią tu i teraz. Jest obecne
w domach, samochodach, sklepach, na działkach, w różnych
sytuacjach. Ewangelia ma zmieniać życie, a nie być projekcją
pragnień i marzeń. Radio Maryja towarzyszy człowiekowi w
codzienności, tym samym otwiera ludzkie serca na działanie
Słowa Bożego.
Radio jest tym środkiem przekazu, który ma ogromne oddziaływanie. Znam osoby, które
przez „przypadek” podczas jazdy samochodem natrafiły na
fale Radia Maryja. Początkowo
przysłuchiwały się, nakładały
negatywny filtr na usłyszane
treści, a czyniły tak pod wpływem wrogich opinii kształtowanych przez media przeciwne
Kościołowi. Po kilku spotkaniach „w samochodzie” z Radiem Maryja diametralnie zmieniły swoje zdanie na jego temat.
Wystarczyło posłuchać, aby
przekonać się, jakie naprawdę
jest Radio Maryja.

ŚWIATOWA SIEĆ MODLITWY
Ojciec Święty erygował własnoręcznym pismem kanoniczną i watykańską osobowość prawną Fundacji
Światowej Sieci Modlitwy Papieża
(dotychczas Apostolstwa Modlitwy)
z siedzibą w Watykanie. Celem Fundacji będzie koordynacja działań
tego ruchu, który rozpowszechnia

Radio Maryja adresuje swój
przekaz do każdego człowieka.
– Dla słuchaczy Radia Maryja mocą jest modlitwa, ona
nakreśla rytm każdego dnia.
Stąd już poranne modlitwy
dają moc do działania z Panem
Bogiem. W czas antenowy naznaczony modlitwą wkomponowane są felietony, audycje,
porady specjalistów z różnych
dziedzin, „Aktualności dnia”,
„Rozmowy niedokończone”.
Działamy w myśl słów: wiara i
rozum, fides et ratio, od których
zaczyna się papieska encyklika
dotycząca relacji między wiarą
a rozumem.
Dla Radia Maryja ważni są
słuchacze, którzy są Rodziną
Radia Maryja. W rodzinie rozmawiamy z troską o różnych
sprawach. Takie właśnie jest Radio Maryja, było pierwszym radiem interaktywnym w Polsce.
Pozostaje takim medium, gdzie
słuchacze mają możliwość dzielenia się swoim zdaniem, zwłaszcza podczas programów publicystycznych. Mówią o polityce,
o sprawach społecznych, gospodarczych, mają do tego prawo
jako obywatele Polski, ale także
jako katolicy, dla których ważna
jest społeczna nauka Kościoła.
W jaki sposób Radio Maryja
stara się docierać do dzieci i
młodzieży?
– Pan Jezus nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci. Po
to nauczał dorosłych, aby w rodzinach dokonywał się przekaz
katechezy, Ewangelii. To rodzina
ma być pierwszym domowym
Kościołem. Radio Maryja stara
się dostarczać wiedzę, pogłębiać
rozumienie wiary, przez dorosłych wpływać na dzieci i młodzież. Oczywiście są audycje
dla dzieci i młodzieży.
Radio Maryja, Telewizja
Trwam oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w
Toruniu organizują bezpośrednie spotkania z młodymi, prowadzimy warsztaty medialne.
Młodzież podczas tych spotkań

miesięczne intencje modlitewne powierzone Kościołowi przez Papieża.
Ojciec Święty mianował o. Frederica
Fornosa SJ międzynarodowym dyrektorem Fundacji.
NOWA KSIĄŻKA PAPIEŻA
„Powróćmy do marzeń. Droga do
lepszej przyszłości” – taki tytuł nosi

zygfryd.habrych@wsksim.edu.pl

uczy się odróżniać dobro od
zła, manipulację od prawdy.
Wskazujemy też na wzory.
Jutro, 6 grudnia, podczas Mszy
św. o godz. 12.00 do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu
zostaną wprowadzone relikwie
bł. Carla Acutisa. Ten nastolatek
jest pięknym przykładem dla
młodzieży. Wykorzystywał internet jako narzędzie ewangelizacji. Chcemy, aby bł. Carlo
Acutis był szczególnym patronem studentów na kierunkach
informatyka i informatyka medialna w WSKSiM.

Chcemy,
aby bł. Carlo Acutis
był szczególnym
patronem
studentów
na kierunkach
informatyka
i informatyka
medialna
w WSKSiM.
Jutro w południe
jego relikwie
wprowadzone
zostaną do
naszego
sanktuarium
w Toruniu
Z uwagi na ludzi młodych Radio Maryja jest też obecne w
internecie.
– Dzisiaj młodzi mniej korzystają z tzw. mediów tradycyjnych. Samo radio czy sama
telewizja nie wystarczy, aby dotrzeć do młodego odbiorcy.
Młodzież używa mediów, które
łączą dźwięk, obraz, interakcję,
wiele godzin w ciągu każdego
dnia spędzają w internecie. Nie
może nas tam zabraknąć.

nowa książka Papieża Franciszka.
Powstała na podstawie rozmów z
jego brytyjskim biografem Austenem
Ivereighem. Ojciec Święty zastanawia
się w niej, jak przygotować przyszłość po pandemii koronawirusa i
jaka może w tym być rola Kościoła.
Książka, która ukaże się w Polsce
15 grudnia, powstawała podczas

FOT. ARCH. O. AZARIASZA HESSA OFM

Musimy
walczyć o młodzież

Relikwie bł. Carla Acutisa dla sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu odebrał w Asyżu o. Azariasz Hess OFM, który
szerzy w Polsce kult błogosławionego nastolatka

Radio Maryja ma swoją stronę internetową www.radiomaryja.pl, która jest kopalnią wiedzy. Twitter Radia Maryja, czyli
profil radia w opiniotwórczym
serwisie społecznościowym, jest
w czołówce rankingów. Na Facebooku mamy blisko 120 tysięcy użytkowników. Zainaugurował swoją działalność także
facebookowy profil Telewizji
Trwam.
Obecność Radia Maryja na
portalach społecznościowych
to silna ofensywa ewangelizacyjna i odtrutka na to, co
dzieje się w sieci?
– Musimy być tam, gdzie jest
młodzież, bo inaczej nie zostaniemy przez nią usłyszani. Nasza działalność ewangelizacyjna
z myślą o młodych również
osadza się na dwóch filarach:
wiara i rozum. Ojciec Święty
Jan Paweł II uczy nas, że wiara
i rozum to dwa skrzydła, na
których wznosząc się, poznajemy prawdę. Jeżeli młody człowiek ma problemy w kwestiach
wiary, to wynikają one z braku
wiedzy.
Poznanie Pana Boga, kim jest
rzeczywiście, a nie Jego karykatury, sprawia, że żyjemy
Ewangelią. Na co dzień ważne
są dla nas Boże przykazania i
nie traktujemy Dekalogu jako
ograniczenia wolności, ale jako
prawo dające jej pełnię. Młody
człowiek poszukuje, bo chce
być szczęśliwy. Niestety, natrafia

kwarantanny, między czerwcem a
sierpniem 2020 r.
OPIEKA ŚW. JÓZEFA
Jakże potrzebna jest opieka św. Józefa
nad Kościołem dzisiaj, nad naszymi
rodzinami, nad każdym z nas w ludzkich troskach i zmaganiach, niepokojach i częstym zagubieniu – mówił

w zdecydowanej większości na
protezy różnego rodzaju szczęścia. W tym też kontekście Papież Benedykt XVI mówił, że
młodzież ulega kulturze tymczasowości, która objawia się
często frustracją, buntem.
Czy tym również możemy tłumaczyć włączenie się młodych ludzi w falę manifestacji
przeciwko życiu poczętemu?
– Myślę, że jest to problem
złożony, ale zapewne jest wynikiem kultury tymczasowości.
Jest to również związane z obecną sytuacją pandemii, w sposób
nagły zostały przerwane, drastycznie ograniczone bezpośrednie relacje społeczne. A „strajk
kobiet” spowodował możliwość
wyjścia z domu, „dyskotek” na
ulicach miast… Młodzież została
zwiedziona, pojawili się „przewodnicy”, którzy pozwolili na
to i zachęcają młodych do takiego odreagowania.
Młodzi zostali złapani na
wędkę. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jakiekolwiek zaniedbanie w sferze duszpasterskiej, katechetycznej pociąga
za sobą dramatyczne skutki.
Musimy walczyć o młodzież.
Dlatego również Radio Maryja
w trosce o Kościół, Polskę od
początku swojej działalności
podejmuje cały czas, nieustannie, misję ewangelizacji.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Bochenek

ks. bp Henryk Ciereszko, który
3 grudnia w Narodowym Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu przewodniczył
comiesięcznym modlitwom w intencji
rodzin i obrony życia poczętego. W
czasie spotkania wspominano 150.
rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem i Opiekunem Kościoła przez
Piusa IX – 8 grudnia 1870 r. SJ, KAI

