
Rezolucja nr 9 

 

O Nowej Ewangelizacji, potrzebie głoszenia i obrony wiary i wartości, w tym mediów 

katolickich w Polsce 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Jan Paweł II po raz pierwszy powiedział o rozpoczęciu Nowej 
Ewangelizacji w swojej homilii podczas Mszy św. sprawowanej 9 czerwca 1979 r. w 
Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile w Nowej Hucie tj. miejscu, gdzie odbywa się III 
Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba; a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE jako Rycerze Kolumba jesteśmy wezwani, aby głosząc Ewangelię, 
wprowadzać nowe metody, nowy zapał, nowy entuzjazm w misję Kościoła, a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ze smutkiem zauważamy, że w Polsce nasilają się ataki na Kościół oraz 
na wartości i symbole katolickie, a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wszyscy delegaci na Konwencję Stanową oraz wszystkie rady lokalne 
w polskiej jurysdykcji dostrzegają potrzebę skonsolidowania się wszystkich katolików w 
solidarności z naszymi Biskupami i Księżmi na rzecz Nowej Ewangelizacji i głoszenia 
wiary katolickiej, a także  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE katolickie media pełnią istotną misję głoszenia Ewangelii i ich głos 
powinien docierać do katolików, w tym wielu starszych, chorych i samotnych, a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Benedykt XVI wskazał, że zadaniem mediów katolickich jest 
„pomaganie człowiekowi współczesnemu w ukierunkowywaniu się na Chrystusa – 
jedynego Zbawiciela i zapalanie w świecie płomienia nadziei, aby żyć dzisiaj godnie i 
odpowiednio budować przyszłość”, a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE jako Rycerze Kolumba wspieramy działania naszych Pasterzy – 
Biskupów, a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Konferencja Episkopatu Polski w swoim Komunikacie z 361. Zebrania 
Plenarnego poparła prawo do obecności TV Trwam na multipleksie cyfrowym, a także 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem 
stanowi jego silne ramię 
 
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABYŚMY jako Rycerze Kolumba na nowo podjęli się 
zadania ewangelizacji wszystkich wierzących i niewierzących, aby dzięki świadectwu 
naszego życia mogli oni odkryć i budować osobistą relację z Panem Bogiem, a także 
 
POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz ogromnej wdzięczności Biskupom i Księżom, którzy z 
poświęceniem prowadzą Kościół Chrystusowy dla zbawienia wszystkich ludzi, a także 



 
POSTANAWIAMY, ABY zachęcać rady lokalne i członków w Polsce do wyrażenia 
wdzięczności dla wszystkich mediów katolickich w Polsce, które promują pozytywne 
wartości, a także 
 
POSTANAWIAMY, ŻE popieramy stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, aby TV 
Trwam otrzymała miejsce na cyfrowym multipleksie dla głoszenia Ewangelii i dobra 
wszystkich jej odbiorców, a także 
 
POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za nasz Święty Kościół, naszych 
duchowych przewodników – Biskupów i Księży i za naszą ojczyznę, a w swoich 
działaniach w obronie wiary i wartości katolickich do dawania przykładu miłosierdzia, 
które ewangelizuje, a także 
 
POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za wszystkich przeciwników 
wiary Chrystusowej w intencji ich nawrócenia i otrzymania Łaski Wiary. 
 
 
 
 

Rekomendacje: 

□ Przyjęcie  

 


