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Idźmy 
do Józefa

Boże Dziecię nie zwlekało 
z pocieszeniem kochanego 
Józefa, dając Bożej Matce  
do zrozumienia, że usłyszało  
i spełni Jego prośby, a zatem  
– aby przekazała Je na ręce
Józefa. Boża Matka uczyniła to
z wielką przyjemnością po to,
by ujrzeć zadowolenie swojego
Oblubieńca, który niewątpliwie
na to zasługiwał. Nasz Józef
przyjął nowo narodzonego
Zbawiciela w objęcia, klęcząc
na ziemi i przyciskając Go do
piersi. Zbawiciel przytulił Bożą
główkę do szyi szczęśliwego
Józefa i dał Mu tym samym
odczuć pełną rozkosz ducha,
ukazując Mu, jakoby trzymał
w ramionach Skarb Raju, 
co w istocie było prawdą.

Boże Dziecię zasnęło na piersi 
Józefa, nasz Józef zaś popadł  
w błogą ekstazę. Była ona  
o wiele bardziej wzniosła niż
wszystkie poprzednie; zostały
Mu w niej objawione Wielkie
Rzeczy o życiu Zbawiciela.
Poznał głębokie Tajemnice, 
a jego dusza została
wzbogacona licznymi łaskami.
Pojął wyraźniej wzniosłość roli,
do jakiej wywyższył go Bóg,
mianowicie – bycia
oblubieńcem Najświętszej
Maryi oraz domniemanym
ojcem Słowa Wcielonego.
Uniesienie, którego doświadczył
szczęśliwy Józef, trwało kilka
godzin. W tym czasie Boża
Matka adorowała swoje Boskie
Dziecię, odpoczywające na
piersi Józefa, i cieszyła się z łask
spływających na Jej
Oblubieńca, jako że 
o wszystkim wiedziała, 
przeto składała serdeczne 
dziękczynienie Bogu. 
s. Maria Cecylia Baij OSB
„Żywot Świętego Józefa”
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 Parlament Europejski przeprowadził 
w środę debatę pt. „Rządowe próby 
uciszenia wolnych mediów w Polsce, 
na Węgrzech i w Słowenii”. Lewica 
znalazła kolejny pretekst do ataku 
na Polskę? 
– Premier Beata Szydło w swoim 

wystąpieniu precyzyjnie wskazała, co 
stało za debatą o wolności mediów w 
Polsce. Było to kłamstwo i różnego 
rodzaju fake newsy, produkowane od 
miesięcy w Polsce. Kampania niena-
wiści wymierzona w nasz kraj trwa w 
niespotykanym wcześniej natężeniu 
przynajmniej od 2015 r. Wybiera się 
osoby i tematy i strzela jak do tarczy. 
Główną rolę odgrywają tu media, ale 
wkomponowała się w to także tak 
zwana totalna opozycja, razem opisują 
Polskę jako kraj totalitarny. Nasuwają 
się tu analogie do PRL. Wtedy partia 
i jej urzędnicy tworzyli problemy, a 
później dzielnie z nimi walczyli. Ge-
nerowano różnego rodzaju deficyty, 
niedostatki i patologie, a potem na 
różne sposoby je likwidowano. Dzisiaj 
organy UE, podobnie jak dawne re-
żimy totalitarne, tworzą nieprawdziwe 
informacje, a następnie uparcie z 
nimi walczą. 

 Głównym frontem ataku na Polskę 
był pomysł opodatkowania przycho-
dów od reklam. Beata Szydło zwróciła 
uwagę, że polska propozycja jest 
oparta na założeniach opłaty rekla-
mowej, którą przygotowała Komisja 
Europejska, i dotyczy największych 
gigantów medialnych i cyfrowych, 
którzy nie płacą w Polsce podatków. 
– Gdyby europoseł Beata Szydło 

dostała godzinę na wystąpienie i wni-
kliwie opisała sytuację w Polsce i pa-
tologie rynku medialnego, to i tak nikt 
tego by nie chciał słuchać. Płomienna 
mowa premier nie wywarłaby na nikim 
wrażenia. Komisję Europejską wyróż-
nia brak dobrej woli. Dzisiaj funkcjo-
nowanie Wspólnoty opiera się na 
urzędniczych dogmatach. Jest praw-
dziwa i dopuszczalna jedynie „prawda 
unijna”. Każdy, kto ją odrzuca, skazany 
zostaje na potępienie i kary. Najlepiej 
finansowe, no i jeszcze jakiś rodzaj 
infamii. Środowa debata dowiodła, że 
nie możemy liczyć na zrozumienie na-
szej sytuacji przez instytucje unijne. 
Będziemy krytykowani i atakowani za 
wszystko. A jeśli w czymś ustąpimy, 
ukarzą nas jeszcze bardziej.  Dlatego 
rząd powinien w końcu wyjąć własne 
medialne projekty i do końca je prze-
prowadzić. Cokolwiek zrobiłby premier 
Mateusz Morawiecki, to i tak – w 
opinii UE – będzie to złe. Nie można 
czekać na pochwały czy słowa zachęty, 
bo ich nie będzie. Trzeba działać, 
zanim obudzimy się na polskiej ziemi, 
ale w całkiem obcym kraju.  

 Co jest głównym problemem z przed-
stawieniem prawdziwej sytuacji w 
Polsce? 
– Myślę, że dzisiaj Unii Europejskiej 

bardzo mocno brakuje dobrej woli. 
Unijni politycy, którzy tak bardzo kry-

tykowali stan wolności mediów w Pol-
sce, nie chcą poznać rzeczywistej ich 
struktury. W debacie zignorowano pa-
tologiczną koncentrację mediów ze-
wnętrznych. Ale być może właśnie o 
to chodzi. Dlaczego? Bo tam – czyli u 
nas – są ich medialne przedsiębiorstwa. 
Bo to chodzi o ich biznesy. Pamiętajmy, 
że kiedy kraje unijne z wielką staran-
nością budowały u siebie rynki mediów, 
oparte na zasadzie dekoncentracji i 

likwidacji medialnych karteli, u nas 
panował stan wojenny, a potem niemal 
przez całą dekadę nasz kraj zapadał 
się w gospodarczą przepaść. Nasze 
media potem w Europie potraktowano 
jako „spóźnionego gościa”.  Ale kto 
dziś o tym pamięta? W dawne NRD 
zachodnie Niemcy wpompowały mi-
liardy marek, ale i tak niewiele to im 
pomogło. Na początku lat 90., kiedy 
w Polsce, z całkowitych ruin, musieliśmy 
budować nowe medialne prawo i dual-
ny system mediów, kiedy ze zgliszczy 
musieliśmy podnosić także całą gos-

podarkę, w Europie domykano i 
uszczelniano medialne rynki. U nas 
zaś kolejne rządy rynek mediów wy-
stawiały na sprzedaż. Pozwoliły cał-
kowicie zagarnąć go przez zewnętrzne 
podmioty. Nie reagowali także politycy 
prawicowi, którym dziś stawia się pa-
miątkowe tablice. Nikogo nie obcho-
dziło, że strategiczny sektor medialny 
będzie tak rozszabrowany. Dzisiaj 
mamy tego rezultat. Przykładów, gdzie 
przegrywamy na polu informacyjnym, 
jest bardzo dużo. Cóż, oddaliśmy media 
i nikt nam nie pomoże ich odzyskać. 
Zamiast tego Unia przyjmie kolejną 
rezolucję. 

 Rezolucje nie mają mocy prawnej. 
– Owszem, to kolejne tony papieru. 

Pamiętać jednak należy, że są wyko-
rzystywane przeciwko Polsce na polu 
propagandowym. W kreowaniu anty-
polskiego wizerunku. Tak prowadzi 
się politykę izolowania. Środowa debata 
w PE była także kolejnym elementem 
izolacji Polski w Europie. I chociaż 
rezolucje nie zmienią naszej rzeczy-
wistości prawnej, to na polu informa-
cyjnym odgrywają pewną rolę.   

 Tradycyjnie już nasz kraj atakowany 
był przez opozycyjnych europarla-
mentarzystów z Polski, a broniła go 
część obcokrajowców. Włoski euro-
poseł Raffaele Fitto zażądał „dowodów, 
a nie propagandy”, na łamanie wol-
ności mediów. 
– Myślę, że Polacy powinni raz jesz-

cze wysłuchać niektórych wystąpień z 
przedwczorajszej debaty i je zapamię-
tać. Do 2023 r. zostało bardzo niewiele. 
Wkrótce znowu pójdziemy do urn. 
Warto pamiętać o tym, kto po raz ko-
lejny szkalował własny kraj. Jak celowo 
wprowadzano opinię europejską w 
błąd, posługując się kłamstwami. Za-
chowanie tzw. totalnej opozycji z każ-
dym tygodniem jej pobytu w PE jest 
coraz bardziej kompromitujące. 

Zaatakowano także koncern PKN Orlen 
za zakup grupy Polska Press. Dlaczego 
przeszkadza ta transakcja? 

– Przeszkadza, bo jest to transakcja 
na rzecz Polski. Polak nie powinien 
być właścicielem czegokolwiek, nawet 
w swoim kraju. Prezes Daniel Obajtek 
stawia na patriotyzm gospodarczy, od-
nosi sukcesy, postanowiono więc utopić 
go w medialnym szambie. Tak odbywa 
się zastraszanie i zniechęcanie do dzia-
łania osób, które odnoszą sukcesy i 
chcą budować kraj. To dzieje się zresztą 
od wielu dekad. Starsi Czytelnicy „Na-
szego Dziennika” z pewnością świetnie 
pamiętają, co robiono z patriotami w 
okresie PRL. Tego typu działania po-
dejmuje się także dziś wobec wielu 
osób ze świata polityki, Kościoła, kul-
tury, nauki czy biznesu. Dlaczego? Bo 
nie reprezentują oni wizji świata, którą 
forsuje zdegenerowana opozycja i jej 
zagraniczni przyjaciele. 

 Dziękuję za rozmowę.  
Rafał Stefaniuk

Patologie pod ochroną

Unii Europejskiej  
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W debacie zignorowano 
patologiczną 

koncentrację mediów 
zewnętrznych
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