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TELEWIZJA
WIERNYCH
WIDZÓW
Na początku
było Słowo
(J, 1,1)

Uwielbienie, adoracja,
codzienna Eucharystia
To jest nasze źródło
i fundament,
na którym budujemy
Nauczania, katechezy,
konferencje. Codziennie
najlepsi polscy mówcy
i charyzmatycy
Miejsce dla Twojej
wspólnoty. Cotygodniowy
program dla wspólnot

POMÓDL SIĘ ZA NAS!

Przed pół wiekiem drugi Sobór Watykański nauczał: „Niechaj wszyscy synowie
Kościoła starają się jednomyślnie o to, by środki przekazu społecznego stosowane były
skutecznie w rozlicznych pracach apostolskich, tak jak tego wymagają okoliczności
spraw i czasu” (por. DSP, 13). Od tego czasu nie tylko umacniały się dawniejsze metody
ewangelizacji przez media, ale powstawały ciągle nowe inicjatywy w tej materii.
I oto stajemy przed kolejną z nich. Na naszych oczach rodzi się medialna inicjatywa EWTN-Polska. Zespół inicjatorów wzoruje się z jednej strony na wzorcach zza
oceanu, z USA. To tam Matka Angelica z klasztoru ubogich klarysek skutecznie doprowadziła do powstania sieci telewizyjno-internetowej EWTN głoszącej Dobrą Nowinę o
Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony wzory pochodzą od naszych wielkich, polskich
świętych, z o. Maksymilianem Kolbe na czele.
Czy nowe medium EWTN-Polska jest potrzebne? Tak, aby pośród innych
zasłużonych i cenionych mediów katolickich, które tak cieszą nas w dzisiejszej Polsce,
połoszczególny nacisk formację liturgiczną, biblijna i teologiczną.
Czy to nowe medium jest możliwe? Tak, potrzebuje jednak gorliwej i szczodrej
pomocy. W intencjach nowej inicjatywy modlą się siostry klauzurowe, przy jej przygotowywaniu pracuje już zespół informatyczny i medialny. Zachęcamy wiele kolejnych
osób do modlitwy i do współtworzenia EWTN-Polska.
bp Andrzej Siemieniewski

Z czego się utrzymujemy?

ZESPÓŁ
Zespół EWTN Polska tworzą
osoby świeckie i duszpasterze.
W większości wraz z rodzinami
należymy do wrocławskich
katolickich wspólnot.
Wśród nas są informatycy,
dziennikarze, teolodzy,
kapłani, a także dyrygent
orkiestry symfonicznej.

Matka Angelica powiedziała kiedyś, że „budżet
jest wymysłem diabła, a my żyjemy z wiary”.
EWTN Polska nie ma w swoim czasie antenowym reklam i nie korzysta z jakichkolwiek
dotacji. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn
i wdowiego grosza.

Aplikacja Pismo Święte

Żyj słowem Boga
na co dzień

Pismo Święte po polsku
zawsze pod Twoją ręką
Czytania z liturgii dnia
Brewiarz i modlitewnik
i wiele więcej!

Wesprzyj także nasze dzieło www.pismo.swiete.pl

Pobierz za darmo!

NASZA TOŻSAMOŚĆ

Matka Angelica, założycielka EWTN

Jesteśmy polskim oddziałem międzynarodowej
sieci telewizyjnej EWTN założonej przez Matkę
Angelikę w USA 40 lat temu. Dziś EWTN dociera
do 150 krajów i obejmuje swoim zasięgiem
ok. 220 mln gospodarstw na całym świecie.
W Polsce chcemy pokazać to co święte i piękne
w Kościele. Osoby i dzieła św. Maksymiliana Kolbego,
św. Jana Pawła II, św. Faustyny, bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego
i ks. Franciszka Blachnickiego są dla nas inspiracją,
a Jasna Góra, Niepokalanów, Łagiewniki, warszawski
Żoliborz to miejsca, z którymi się identyﬁkujemy.
Startujemy 19 października 2018 roku.

Pomódl się za nas!

”

Możemy wybudować wiele kościołów.
Ale jeśli nie będziemy mieli własnych
mediów, te kościoły będą puste.
św. Maksymilian Kolbe
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