EWTN NAJWIĘKSZA KATOLICKA SIEĆ TELEWIZYJNA NA ŚWIECIE
Archiwalna pogadanka z dnia 23 lipca 1995 r. nadana przez O. Marcela Sokalskiego dnia 25 września 2016 r.

Witam Was zacni Rodacy i miłe Rodaczki słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Teresa: Międzynarodowa stacja katolicka EWTN dociera obecnie do 264 milionów domów w 145 krajach i jest
największą religijną stacją telewizyjną na świecie. W jej skład wchodzi telewizja naziemna i satelitarna nadawana w
wielu językach, 24 godziny na dobę, stacje radiowe oraz serwisy internetowe, a także gazety i periodyki. Aktualnie
jest największą katolicką siecią na świecie.
O. Marcel: Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program Ojca Korneliana Dende o EWTN czyli International
Catholic Television Network.
O. Kornelian Dende: […] o katolickiej sieci telewizyjnej EWTN powiem wam w dzisiejszej pogadance
zatytułowanej „EWTN największa katolicka sieć telewizyjna na świecie”.
Telewizja w rękach katolików
W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze jak bardzo drogi Boże różnią się od dróg ludzkich:
„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych,
niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał
to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest,
wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor, 26-29).
Prawdziwość tych słów odkrywamy w życiu i działalności Matki Angeliki, która pochodząc z rozbitej rodziny
włoskich imigrantów, ku zdumieniu jednych i zazdrości drugich, jako klauzurowa zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek, założyła w 1981 roku pierwszą katolicką sieć telewizyjną. Tym osiągnięciem uprzedziła Episkopat
amerykański, który od dawna nosi się z zamiarem założenia takiej sieci i zbiera na ten cel fundusze. Episkopat może
czuć się słusznie zażenowany, bo zdobył już jakieś doświadczenie w zakresie telewizji, kiedy od lat pięćdziesiątych
(1951-1966) przez piętnaście lat na świeckim kanale ABC występował słynny kaznodzieja Biskup Fulton Sheen.
Słuchała go niemal cała Ameryka – katolicy, protestanci, żydzi, mahometanie, agnostycy. Co tygodnia w swoim
trzydziestominutowym wystąpieniu mówił o tym, że „warto żyć” („Life is worth Living”). Rywalizująca z ABC sieć
telewizyjna usiłowała odebrać mu widzów. W tym samym dniu i o tej samej godzinie, w której biskup Fulton Sheen
wygłaszał katolickie orędzie, podstawiła program rozrywkowy z jednym z największych komików, Milton Berle.
Biskup bił rekordy. Przez kolejne trzy lata zdobywał pierwszą nagrodę „The Emmy Award”. Milton Berle publicznie
uznał, że rywalizację przegrał, bo w istocie walczył z Bogiem.
Trzeba wyznać, że katolicy dotąd nie potrafili należycie wykorzystać telewizji do ewangelizacji świata.
Swobodniej posługują się telewizją protestanci. Telewizja świecka nie dopuszcza łatwo do głosu Kościoła
Katolickiego. Rodziny katolickie i chrześcijańskie są pozbawione stałych, wartościowych, atrakcyjnych telewizyjnych
programów katolickich. Najśmielszą próbę w posługiwaniu się telewizją katolicka podjęła Matka Angelica.
Najszybciej rosnąca sieć telewizyjna
Od dwu lat programy religijne Matki Angeliki transmitowało już przeszło tysiąc systemów kablowych przez całą
dobę. W tej chwili jest to najszybciej rosnąca sieć telewizyjna. Z początku wielkie dzieło Matki Angeliki spotkało się
z niemiłosierną krytyką ze stron liberalnych, masońskich, a nawet niektórych hierarchów kościelnych. Pomawianą ją,
że porywa się z motyką na słońce bez fachowego przygotowania, że skompromituje Kościół, że pozaciąga długi,
których nie będzie mogła spłacić. Gorszono się tym, że sieć telewizyjną założyła zakonnica klauzurowa, której sposób
życia oparty na regule świętej Klary żąda odgrodzenia się od świata. Niektórzy podejrzewali, że jej chodzi o sławę,
sukces, więc w takim razie powinna opuścić klasztor i wrócić do stanu świeckiego. Feministki oskarżają Matkę
Angelikę o zbytni tradycjonalizm. Najbardziej bolały Matkę Angelikę krytyki ze strony Kościoła, ale wytrzymała je
wszystkie, bo kierując się intencjami ewangelicznymi: przez swoje programy pragnie dotrzeć do wszystkich
wiernych; jednych pragnie umocnić w wierze, zaś zdezorientowanych wobec przeżywanego kryzysu w Kościele,
pragnie wprowadzić na drogę posłuszeństwa dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a odpadłym od wiary i Kościoła
toruje drogę powrotu do jednej owczarni. Wizyta kardynałów Sylvio Oddi z Watuykanu i Pio Laghi, delegata
apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II
położyły kres wszelkim pomówieniom i krytykom.
Natchnienie Boże
Matka Angelika nazwała swą sieć telewizyjną słowami: „Eternal Word Television Network”, w skrócie EWTN. A
więc sieć jej ma służyć „Eternal Word” – Odwiecznemu Słowu, czyli Jezusowi Chrystusowi, Jego Dobrej Nowinie i
głosić miłość Boga dla ludzi.
Myśl o założeniu programów telewizyjnych zrodziła się w umyśle Matki Angeliki w roku 1970 gdy piastowała
urząd przeoryszy w założonym przez siebie klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Irondale, na przedmieściu
Birmingham, w stanie Alabama. Złożona chorobą wzięła do ręki Ewangelię świętego Jana i rozważała słowa prologu:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez
Nie się stało, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 1-5).
Przez osiem lat Matka Angelika myślą wracała do tych słów, wyczuwając, że Bóg powołuje ją do jakiejś misji.
Słowem jest przecież sam Jezus Chrystus. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Przez Nie Bóg
komunikuje się ze światem. O tej komunikacji między niebem a ziemią mówi święty Paweł: „Wielokrotnie i na różne
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez
Syna”, przez swoje Odwieczne Słowo (Hbr 1, 1-2).
Jeszcze wyraźniej pouczał nas sam Jezus Chrystus: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony” (J3, 16-17).
Wyświetlany w tym czasie w kinach bluźnierczy film o Jezusie Chrystusie pod tytułem „Słowo” pobudził Matkę
Angelikę do działania. Zapragnęła stać się narzędziem Jezusa Chrystusa, głosić chwałę Boga i Dobrą Nowinę o Jego
miłości ku ludziom, uwolnić ludzi od obojętności, przypominając im zawołanie świętego Franciszka z trzynastego
wieku: „Miłość nie jest kochana”! Święty Franciszek z takim nawoływaniem przebiegał wioski i miasta. W
dwudziestym wieku mogą rozbudzić miłość ewangeliczne środki masowego przekazu.
W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1981 roku satelita w przestworzach odebrał
pierwszy program Matki Angeliki i rozesłał go do tysięcy miast i wiosek w Stanach Zjednoczonych do domów i
rodzin. Spełniały się marzenia Matki Angeliki, ale czy tylko marzenia? Po czternastu latach możemy mówić o
spełnieniu natchnienia Bożego i wyraźnego rozkazu Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16, 15).
Treść programów EWTN
Programy nadawane przez EWTN pouczają, jak żyć Ewangelią na co dzień. Zaspakaja najgłębsze, duchowe
pragnienia wiernych, trafiają do rodziców, młodzieży, robotników, urzędników, żołnierzy, polityków, kapłanów, osób
świeckich i zakonnych. Nie ma w nich reklam komercyjnych. Ważniejsze audycje powtarzane są parokrotnie o różnej
porze dnia, aby wszyscy zainteresowani mogli je oglądać.
Matka Angelika występuje trzy razy w tygodniu. Jako fundatorka tych programów, klasztoru i nowego
zgromadzenia, wykazuje nadzwyczajny charyzmat. Przemawia prosto, ale wykazuje znajomość omawianych
zagadnień, rozbraja widzów zmysłem humoru. Zaprasza oczywiście ekspertów z różnych dziedzin życia religijnego,
osoby duchowne i świeckie. Omawia z nimi przystępnie wybrane tematy religijne, moralne czy społeczne, poczem
słuchacze z różnych stanów zgłaszają pytania drogą telefoniczną z wielką otwartością.
Wachlarz tematów jest szeroki i różnorodny. Są to tematy biblijne, teologiczne, społeczne, zwłaszcza małżeńskie i
rodzinne. Potępiają zdecydowanie zbrodnię aborcji czy eutanazji, przestrzegają przed sztuczną antykoncepcją,
proponują naturalną kontrolę urodzin, zwalczają narkomanię, pornografię, pijaństwo. Pokazują wiele filmów
religijnych ze Starego i Nowego Testamentu, z życia świętych. Programy omawiają papieskie encykliki i Katechizm
Kościoła Katolickiego, tajemnicę Miłosierdzia Bożego w duchu Siostry Faustyny Kowalskiej. Są też wiadomości ze
świata katolickiego, transmisje i reportaże z pielgrzymek Ojca Świętego, jego spotkań z młodzieżą świata. […] W
każdą środę wieczorem można oglądać Papieża podczas generalnej audiencji w Rzymie. W główne święta kościelne
są transmisje Mszy świętej z bazyliki świętego Piotra w Rzymie lub z Narodowego Sanktuarium Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie. Co dnia wszyscy, szczególnie chorzy mogą słuchać Mszy
świętych z klasztoru Matki Angeliki, odmówić różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Są też nadawane koncerty
religijne różnego typu. Dzieci mogą oglądać piękne kreskówki o życiu świętych. Dobór programów może być ciągle
bardziej urozmaicony. Telewidzowie poznają wysokie osobistości Kościoła katolickiego. Programy EWTN można
oglądać jedynie na płatnej telewizji kablowej. Opłatę składa się właścicielowi systemu kablowego, a nie Matce
Angelice. O program katolicki EWTN może ubiegać się zorganizowana grupa, jak na przykład parafia, bo nie każdy
właściciel kabla chętnie włącza program katolicki w swoją sieć telewizyjną.
Telewizja świecka skrzętnie usuwa wszelkie oznaki chrześcijańskiego życia ze swych programów, lubuje się w
gwałtach i przemocy, szerzy zasady niemoralne i gorszące, szczególnie w dziedzinie życia seksualnego. Dlatego
programy katolickie Matki Angeliki są błogosławieństwem dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Pan
Bóg nie szczędzi szczególnych charyzmatów i uzdolnień dla swego Kościoła Artyści i uczeni katoliccy mogą coraz
bardziej ubogacić i urozmaicić programy katolickiej telewizji Matki Angeliki. Mogą posługiwać się nowoczesnym
narzędziem komunikacji. Mogą przybliżyć nam piękno i bogactwo życia duchowego, wspaniałość orędzia Ewangelii,
nadprzyrodzoną mądrość Magisterium Kościoła, zachwycające piękno heroicznego życia świętych, trud misyjny
Kościoła. Prawda, piękno i dobro wiary katolickiej podnosi godność każdej osoby ludzkiej zbliża ją do Boga.

