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Czcigodny Ojciec Dyrektor, dr Tadeusz Rydzyk CSsR 
Zalozyciel Radia Maryja i TV TRWAM 
Radio Maryja 
ul. Zwirki i Wigury 80, 87-100 Torun 

Kochana Rodzino Radia Maryja, 

W tym szczeg6lnym Dniu, jakim jest Jubileusz 30-lecia Powstania Radia Mary ja lacze 
sie z Wami duchowo na modlitwie i uroczystym swietowaniu. Pozdrawiam Wszystkich, 
wedlug godnosci i urzedöw. 

Dia mnie kazda Rocznica byla okazja do osobistego spotkania sie z wieloma z Was. 
Chwile te byly zawsze najwieksza radoscia i nieocenionym wsparciem! Wasza wiara i ufnosé, 
cieplo sere i dobre slowo, kt6rego tak bardzo dzisiaj brakuje dodawalo mi sil, energii i otuchy. 
Wsp6lne pielgrzymki do Czestochowy, ale i spotkania oplatkowe, a przede wszystkim 
mozliwosé rozmowy w ramach audycji ,,Rozmowy Niedokonczone czy ,,Polski Punkt 
Widzenia", to wydarzenia, w kt6rych udzial jest najwiekszyrn zaszczytem i radoscia, ale jest 
nimi tez korzystanie z dobrych rad, uwag, ostrzezen i roztropnych rozwiazari, podyktowanych 
madroscia zycia codziennego zwyklych ludzi. To niebywale cenne dary, kt6re od Was 
uzyskuje. 

Wszystko, co czynicie jest wierne Bogu, Kosciolowi i Ojczyzniel 
Jednak to, co najbardziej mnie fascynuje w Waszej dzialalnosci, to obok troski o rozw6j 
duchowy kazdego sluchacza, wsp6lnej modlitwy, katechezy, przypominania o naukach Ojca 
Swietego Jana Pawla II, co jest rnozliwe za posrednictwem Radia Maryja i TV Trwam 
(transmisje) - jest to wzniosla idea modlitwy za nieprzyjaciôl. Dia mnie jest to fenomen 
i absolutnie najwyzszy poziom chrzescijanstwa. Kiedys wypowiedzialam sie w jednym 
z p.rogram6w Radia Maryja, ze jest to poziom, kt6ry trudno mi osiagnaé. Bariera, kt6rej nigdy 
w sobie nie pokonam, ze bardzo trudno jest modlié sie za tych kt6rzy lza, klamia uragaja, 
wyszydzaja, rnanipuluja i robia wszystko aby odebraé dobre irnie, ze to po ludzku jest 
niernozliwe. A jednak ... Rodzina Radia Maryja potrafi codziennie pomodlié sie, zeby to cale 
zlo przelamaé! Dia mnie osobiscie jest to fenomen. Teraz, kiedy doswiadczarn choroby, nie 
skarze sie, staram sie byé silna - wyciagam kolejna lekcje, sluchajac Was, möwiacych 
niejednokrotnie, ze trzeba kazde cierpienie ofiarowaé, ze nie mozna go zmarnowaé. Ja to 
cierpienie ofiaruje za swoich nieprzyjaciol. 

Zyczç Warn zasluzonego i pieknego swietowania, dziekujac Panu Bogu za to, ze 
Jestescie i prosze Matke Boza o opieke nad Wami i Waszymi dzielami kazdego dnia. Niech 
dobro, kt6re czynicie - zawsze do Was wraca. I parnietajcie, nigdy nie atakuja slabych - 
Alleluja i do przodu! 

Lqcze wyrazy osobistego szacunku 


