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Katolickie Radio Maryja usłyszeliśmy jadąc autem 
podczas pobytu w 1996 roku w Polsce, była to transmisja 
z Jasnej Góry. Właśnie tam udała się na pielgrzymkę 
powstająca Rodzina Radia Maryja. Jechaliśmy wtedy 
z naszą śp. Mamą, która już słuchała tej nowej wtedy 
rozgłośni i zwróciła na nią naszą uwagę.

Zachwycaliśmy się tą możliwością łączności z krajem 
i Kościołem w Polsce.

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej Misji w Dortmundzie powstało z inicjatywy kilku 
osób, które zetknęły się z audycjami Radia Maryja w różny sposób; a to osobiście, albo też 
przez rodzinę pozostającą w Polsce, czy też przez znajomych.

Z czasem wykrystalizował się pomysł, aby nie tylko słuchać Radia przez satelitę, ale 
także zachęcić do tego dzieła innych Polaków na obczyźnie. Pan Bóg „wysłał” Radio 
Maryja na pierwszą transmisję Mszy św. do belgijskiej parafii w Ohain koło Brukseli, 
gdzie  wówczas posługiwał ks. Krzysztof Pastuszak. Pojechaliśmy tam z inicjatorem wyjazdu 
i wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskiej śp.Karolem Urbankiem z Bonn, Państwem 
Rosińskimi z ich dziećmi. Po Eucharystii była okazja porozmawiać z o. Robertem Jasiakiem 
CSsR, przedstawicielem Radia Maryja.To od niego dowiedzieliśmy się jak powstają i co 
robią Koła w Polsce, co trzeba uczynić, żeby takie powstające Koło otrzymało akceptację 
Radia Maryja. Teraz wszystko zależało od naszego ówczesnego Proboszcza, dziś śp. ks.dr. 
Prałata Ryszarda Mroziuka, który po namowach wyraził zgodę i tak 20. kwietnia 1997r. 
oficjalnie rozpoczęło działalność Koło Przyjaciół Radia Maryja w Dortmudzie.
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Poprzez komunikaty na antenie Radia Maryja zaprosiliśmy zainteresowane osoby z okolic 
do spotkania w dniu 01.06.1997r. Na to pierwsze spotkanie przybyło 68 osób z Witten, 
Kassel, Kolonii, Disseldorfu i Dortmundu. Z czasem podobne Koła powstały przy polskich 
Misjach również w innych miastach.

Spośród uczestników następnego spotkania wybrano zarząd Koła w składzie: przewod-
niczący Koła p. Tadeusz Jurkiewicz, zastępcy p. Marek Rosinski i p. Gerard Gatys, skarbnik 
p. Grażyna Jurkiewicz, członek Zarządu Ewa Walczak.

Celem Koła jest propagowanie słuchania Radia Maryja, a poprzez katechezy i inne 
audycje, wzrastanie w wierze katolickiej; wspieranie tego dzieła materialnie i duchowo, 
poprzez modlitwę i ofiarę cierpienia. Nasza działalność w sferze duchowej to udział naszych 
członków w swoich parafiach w modlitwie różańcowej, w nabożeństwach pierwszosobotnich 
ku czci Matki Bożej Fatimskiej, w czuwaniach przy Grobie Pańskim, comiesięcznej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w intencji ochrony życia od poczęcia  do naturalnej śmierci, 
adopcja dziecka poczętego oraz prowadzenie w piątki Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
Comiesięczną Eucharystię ofiarujemy w intencji naszej Ojczyzny Polski, o rozwój Radia 
Maryja i TV TRWAM, a także o obronę poczętego życia.

 W trakcie działalności wytworzyła się też potrzeba rozpropagowania czytelnictwa dobrej 
polskiej książki, Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Różańca św. W ten 
sposób powstało stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” e.V. które pozwoliło na  sprowadzanie 
książek z Polski.  Podczas naszych comiesięcznych spotkań oraz przy innych okazjach 
i uroczystościach w naszej Misji do 2019 roku organizowaliśmy kiermasze  docierając 
z książkami do Hagen, Witten, a także do Neviges, Banneux i Münster. Z powstałych w ten 
sposób funduszy wspieraliśmy studentów WSKSiM w Toruniu , a także budowę naszego 
nowego Domu Katolickiego i tym podobne.

Koło współorganizowało 9 transmisji Eucharystii na antenie Radia Maryja i TV TRWAM 
z naszego kościoła i z innych Misji. Organizowaliśmy 12 pielgrzymek do różnych polskich 
sanktuariów zawsze z różnych stron Polski docierając do Torunia, by zobaczyć powstające 
przy Radiu Maryja dzieła – WSKSiM i internat, studio TV TRWAM i ostatnio Świątynię Matki 
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Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, którą odwiedziliśmy z pielgrzymką 
parafialną w 2017 roku.

Wszystkie nasze przedsięwzięcia są uzgadniane z Proboszczem naszej Misji. Zawsze 
mogliśmy liczyć na poparcie śp. ks. Prałata Mroziuka, na Jego wsparcie duchowe i dobrą 
radę oraz udział w naszych spotkaniach jako nasz opiekun. Bardzo jesteśmy też radzi 
z nowego naszego opiekuna, ks. Proboszcza Bartłomieja Ilków, który przejął tę funkcję.

Koło nasze liczy 40 członków stale biorących udział w comiesięcznych spotkaniach oraz 
kilkudziesięciu sympatyków, którzy co miesiąc swoim groszem i do niedawna  zakupem 
książek wspierają Radio Maryja i TV TRWAM.

Radio Maryja jest niejako naszym przewodnikiem na drodze życia duchowego 
i w codziennym zmaganiu z problemami doczesnymi. Mamy swoje ulubione audycje, modlimy 
się z Radiem Koronką do Miłosierdzia Bożego i Różańcem, nauczyliśmy się odmawiać też 
Jutrznię czy wieczorną modlitwę Kościoła, Kompletę. Radio Maryja edukuje nas duchowo, 
ale również przybliża nam naszą Ojczyznę – Polskę.

Jak bardzo cenna jest działalność Radia Maryja i TV TRWAM wszyscy chętni mogli 
docenić przez ostatnie dwa lata pandemii. Tak, wielkim dobrodziejstwem na ten trudny czas 
okazała się nasza katolicka rozgłośnia budując w słuchaczach i widzach nadzieję, dodając 
odwagi do walki z nieznanym wirusem, ze swoimi słabościami w nieznanej chorobie.

Nasze Koło w tym czasie ograniczeń kontynuuje comiesięczne spotkania na Eucharystii 
i krótkie rozmowy po niej, dziękując tą drogą ks. Proboszczowi Bartłomiejowi za ich 
umożliwienie.

Ufamy, że chociaż nasze Koło „starzeje się” i Pan Bóg „zabiera” coraz to kogoś z naszych 
szeregów, znajdą się osoby, które wesprą nas i przejmą „pałeczkę” dalszego prowadzenia 
Koła.

Tą drogą pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że postawił na naszej 
drodze naszych wspaniałych duszpasterzy, którym niech Pan Bóg wynagrodzi za ich 
posługę, a Matka Boża wyprasza potrzebne łaski.
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Dziękujemy także naszym członkom, zawsze gotowym pomocnikom, sympatykom 
i ofiarodawcom za zaufanie i wspieranie naszej działalności, a także naszej scholi Arka 
Noego, za wieloletnie uświetnianie śpiewem i muzyką naszych uroczystości.

Grażyna i Tadeusz Jurkiewicz


