Koło Przyjaciół Radia Maryja
Wpisany przez Administrator
sobota, 22 września 2012 17:43 - Poprawiony sobota, 12 czerwca 2021 08:09

Koło Przyjaciół Radia Maryja w Stegnie

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica” – tym pozdrowieniem
wita każdego dnia Radio Maryja.

15 kwietnia 2002 roku Grupa Inicjatywna w Stegnie powołała przy parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Stegnie Koło Przyjaciół Radia Maryja. Inicjatywa ta została zaakceptowana
przez ówczesnego dziekana Dekanatu Nadmorskiego, ks. Prał. Stanisława Knapika. Trzeba od
razu dodać, że w bardzo dużej mierze Ks. Prał. Stanisław Knapik pomógł w zaistnieniu naszego
koła. Czynił to tak poprzez ogłoszenia parafialne, jak i też gorliwie propagując wyjątkowość tej
jedynej rozgłośni katolickiej w Polsce, szczególnie w dobie walki władz państwowych z nią.
Sprowadzał małe odbiorniki pozwalające odbierać programy Radia Maryja, gdyż w tym czasie
używano innych częstotliwości na UKF-ie. W późniejszym okresie ks. Stanisław Knapik
sprowadzał urządzenia do odbioru TV TRWAM w systemie satelitarnym, a nadto pomagał
każdemu w ich montażu.

Nasza wspólnota gromadzi się przed Najświętszym Sakramentem każdego 13. co miesiąc na
Różańcu Fatimskim, gdzie modlimy się w intencji: Ojca Świętego, Kościoła Świętego, całego
Duchowieństwa, dla naszej Ojczyzny, dla Radia Maryja i Telewizji Trwam i ich prac z o.
Tadeuszem Rydzykiem na czele, a w szczególności za wrogów Kościoła w świecie. Członkowie
naszego koła posiadają legitymacje i starają się na miarę swoich skromnych możliwości, co
miesiąc złożyć jakiś dar serca. Asystentem duchowym Koła Przyjaciół Radia Maryja w Stegnie
jest proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie. Za czasów byłego
proboszcza parafii, ks. Prał. S. Knapika organizowane były spotkania opłatkowe na terenie
plebanii. Koło organizuje pielgrzymki, np. do Ludźmierza i Częstochowy, jak również wyjazdy na
poniedziałkowe Spotkania Radia Maryja, np. do parafii MB Królowej Polski w Elblągu.
Członkowie naszego koła brali też udział w innych wyjazdach np. na koronację Obrazu MB
Śnieżnej w Lisewie k. Chełmna, czy do miejsca internowania Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Rywałdzie Szlacheckim. Dwukrotnie też odwiedzaliśmy toruńską rozgłośnię
mając też okazję na tzw. wejścia antenowe, aby podzielić się naszym skromnym świadectwem
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apostołowania.

Jesteśmy wdzięczni Bogu i Maryi, Pani Fatimskiej, za to, co już dokonało się przez naszą
działalność i prosimy gorąco w naszych modlitwach o łaski i wytrwanie do dalszego działania
przy naszej parafii stegieńskiej.
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