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PROŚBA O MODLITWĘ
w INTENCJI TELEWIZJI TRWAM I RADIA MARYJA

Drodzy Diecezjanie,
Zwracam się do Was w sprawie, która nas zasmuciła, a nawet oburzyła. Jest nią
odmowa przyznania Telewizji Trwam miejsca na tak zwanym „multipleksie
cyfrowym". Co ta odmowa oznacza? Oznacza, że Telewizja Trwam zostaje wykluczona
w bliskiej przyszłości z przekazywania swoich programów w doskonałej jakości, tanio
i łatwo dzięki nowej technice, która to umożliwia.
Jako powód odmowy podano „brak gwarancji finansowych". To nieprawda.
Telewizja Trwam posiada w pełni wystarczające środki finansowe.
Finanse są pretekstem. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęto działania mające
na celu likwidację Telewizji Trwam, a w przyszłości likwidację także Radia Maryja. To
niesprawiedliwe. To dyskryminacja milionów Polaków, katolików i niekatolików. To
działania przeciwko Kościołowi, wierze, Ewangelii, życiu, małżeństwu, rodzinie, a więc
przeciwko wartościom, które przekazują Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Co robić? Trzeba ufać, że przyjdzie czas i wróci normalność. Człowiek bowiem
jest istotą rozumną i z natury swej zmierza do normalności. Ciąży mu łamanie praw
i zasad, zakłamanie, niesprawiedliwość.
Trzeba też dalej wysyłać prośby i protesty. Nie jest wykluczone, że trzeba
będzie zastanowić się, czy wolno nam naszymi opłatami utrzymywać instytucje i ludzi,
którzy będą nas dyskryminować.
Przede wszystkim jednak trzeba przypuścić szturm do Nieba. Co dla ludzi
jest niemożliwe, możliwe jest dla Boga. On jest Panem dziejów. Nad losami naszej
Ojczyzny czuwa zwycięska Matka i Królowa.
Bardzo więc proszę o modlitwę w intencji Telewizji Trwam i Radia Maryja.
Módlmy się o poruszenie sumień i o światło dla tych, którzy podejmują decyzje,
aby mieli odwagę je zmienić.
Módlmy się i za nas samych, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu i nie
rezygnowali z podejmowania działań, wywierających wpływ na kształt życia
społecznego.
Proszę o modlitwę w parafiach, w sanktuariach, w zgromadzeniach zakonnych,
w rodzinach, we wspólnotach ewangelizacyjnych i w zespołach duszpasterskich. Proszę
o modlitwę szczególnie ludzi chorych.
Niech nasza modlitwa będzie zanoszona we Mszy Św., w czasie nabożeństw,
w Różańcu.
Wszystkich gorąco pozdrawiam i wszystkim b ł o g o s ł a w i ę
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