
 

Wołanie  Polonii znad Sekwany, do Rządzących w Polsce,  .. 

W obronie  TV Trwam, ... 
 
W niedziele Zesłania Ducha Świętego, Polonia  paryska  zgromadziła się licznie  
na Mszy Św. ; w Kościele Polskim « na Concorde », przed wyruszeniem na 
manifestacje w obronie TV Trwam. Była tez obecna ekipa telewizyjna 
wspomnianej telewizji.  
 
 
W kościele, gdzie Wielka Emigracja gromadziła się wypraszając w modlitwach 
lepsze czasy dla utraconej Ojczyzny, i tym razem, unosiły się wołania o 
niezbędna naprawę obecnej Rzeczypospolitej ;  
« Niech RZADZACY W POLSCE PRZESTANA UPRAWIAC PROPAGANDE 
SUKCESU !. Niech nie zacierają rak. Niech wezmą się do roboty !!! 
Albowiem obecna droga, « To jest kierunek donikąd !. »  
Więcej-, to jest droga do SAMOZAGLADY », upomina w homilii vice-rektor ks. dr 
Krystian Gawron, ubolewając zarazem  nad zanikiem  patriotyzmu,  
przyjmowanym stylem życia bez Boga, bez zasad moralnych, nad  
zlekceważonymi ideałami  « Solidarności » z gdaoskich « porozumieo » 
(sierpieo 1980) , do których dołącza się zlekceważenie przez władze podpisów 
2,5mln Polaków zadających miejsca na multipleksie dla TV Trwam..... 
    
Kierując te gorzkie słowa,  z polskiego Kościoła, w sercu Paryża do rządzących 
obecna Polska, Ks. dr K. Gawron  przywołuje autorytet naszego wielkiego 
Rodaka, Jana Pawła II tego, który , 32 lata temu (30  maja 1980) na spotkaniu z 
Polonia na Polach Marsowych w Paryżu przypomina Polonii o zabieraniu głosu 
w ważnych sprawach narodowych, bo «  polskie sprawy z daleka widzi się 
inaczej ».  Inaczej widzi się je również z Paryża, bo « Paryż jest miejscem, z 
którego  widzi się cały świat » :  

« Z Paryża widać było Polskę w momentach dramatycznych, które 

rozdzierały serce pokoleń. –  

- Paryż był miejscem naszego krzyku wobec swoich i obcych, o prawo 

narodu do istnienia.  

Na tej ziemi, w tym miejscu, dokonywała się refleksja narodowa, 

która była refleksja wiary.  

Tu odradzała się moralnie emigracja, która pogłębiła świadomość 

swego posłannictwa, by służyć Ojczyźnie.  

Tak było w przeszłości i tak powinno być zawsze, bo myśl emigracji 

jest koniecznym uzupełnieniem.  



Gdyby zabrakło tego wkładu i tego głosu, zabrakłoby jakiegoś 

istotnego wątku ».  

Jeśli tu w Paryżu, przemawia Papież Polak, to jest to także zasługa 

tych ludzi, którzy z wiara w moc Chrystusowych Słów - Duch daje 

zżycie – umieli bronić i rozwijać wartości ludzkie i Boskie ».  

 

Ks. Krystian Gawron kontynuuje :  

« wierni temu przeslaniu – poleceniu- Błogosławionego  Jana Pawła 

II-ego, , gromadzimy się w tym « Polskie Kościele » w sercu Paryża, 

by znad Sekwany nad Wiśle, przesłać nasz apel do Rodaków w 

Ojczyźnie ! » :  

- « Niech użyje słów J.P.II ‘nie dajcie się zwodzić łatwym hasłom, 

obiegowym powiedzeniom, płytka opinia’.  

 

- « Niech użyje słów Prymasa Tysiąclecia ‘Nie trzeba oglądać się na 

innych. Trzeba zadać o polityków, aby się odmienili. Każdy musi 

zacząć od siebie... A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać, i 

politycy Beda musieli się odmienić, czy tego Beda chcieli czy nie ».  

 

- Niech nawiąże do słów Księdza Arcybiskupa, Józefa Michalika z 3-

go Maja 2013 :  

« Zanika dziś niestety, patriotyzm – miłość Ojczyzny » gotowa do 

poświeceń ».  

« Nie udawajmy, ze nie widzimy, jak coraz bardziej agresywny 

sekularyzm dąży do wypchnięcia wierzących ze sfery publicznej !. 

Nie możemy sobie pozwolić na wyścig ze stylem życia bez Boga, bez 

etyki, bez zasad moralnych naszego Państwa .  

Niepokoić musi brutalizacja życia publicznego i eliminacja Pana Boga 

z życia publicznego. Musi niepokoić brak kultury i agresja partii 

politycznej, która staje się hańba Ojczyzny !. To jest kierunek 

donikąd !.  

Więcej powiem, to jest droga do SAMOZAGLADY ».  

 

Pozwólcie – kontynuuje ksiądz wice-rektor Krystian Gawron - ze 

dołączę do tych wypowiedzi modlitwę polskich emigrantów z 

Pielgrzymki do Lourdes 

« Chleba naszego powszedniego  

daj nam Panie, z polskiej Ziemi ».  



 

« Jest to apel o wolanie, krzyk ponad 20 milionów rodaków na 

obczyźnie ! 

Niech RZADZACY W POLSCE PRZESTANA UPRAWIAC 

PROPAGANDE SUKCESU !. Niech nie zacierają rak. Niech wezmą 

się do roboty !!! »  

 

 Kończąc patriotyczna homilie, nawiązuje do szczególnych 

okoliczności naszego spotkania w Polskim Kościele w Paryżu tego 

dnia , przypominając o ogromnej roli, jaka pełni Radio Maryja i TV 

Trwam i apel do władzy   RP, o przydzielenie należnego IM miejsca 

na multipleksie, ażeby mogły być dostępne dla wszystkich wiernych :  

« Na ten dzień Zesłania Ducha Świętego wyrażamy wdzięczność 

Bożej Opatrzności za dar nowej ewangelizacji prowadzonej przez 

Radio Maryja i przez TV Trwam.  

Z pewnością, dla milionów rodaków w Polsce ale także dla milionów 

Polaków na obczyźnie, TV Trwam i Radio Maryja stanowi ważny, 

bardzo żywotny środek komunikacji  wiary, więzi z Macierzą.  

Dlatego dołączamy nas glos do głosów milionów w Polsce o dostęp 

do Multipleksu dla TV Trwam.  
Kierujący nasza Ojczyzna –przypomina w imieniu zgromadzonych, 

wice-rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji-  

- nie mogą realizować programu jednej partii, -byłaby to dyktatura ! 

- nie mogą realizować programu ideologii obcej tożsamości 

narodowej- byłby to totalitaryzm,  

- są zobowiązani spełniać wole narodu, jeśli ma to być demokracja ».  

 

Przypominając, ze  

« Udamy się po Mszy Świętej do Pomnika « Solidarności » gdzie 

wypisane nazwiska poległych «  zęby Polska była Polska », stanowią 

źródło mocy dla naszego wołania : 

- o pełna (nie wybiorcza) WOLNOSC SLOWA. 

- O ROWNE TRAKTOWANIE WSZYSTKICH POLAKOW,  

TAKZE NAS, BEDACYCH NA OBCZYZNIE !!! »  

 

Ksiądz wice-rektor przypomina :  

« Kiedy podpisywano Umowy w Gdańsku, kiedy powstawała  

« Solidarność »,  



- wszyscy pamiętamy 21 razy « TAK ».  

Dzisiaj dla TV TRWAM to już nie 21 ale miliony « TAK » ! 

 

Dla tych MILIONOW  « TAK »,  włączmy tych, co za « Wolność 

nasza i Wasza » pozostawili swe ciała obcej ziemi w Monte Cassino, , 

Calais, ....  

Czy wolno sprawować władze z powoływaniem się na « Solidarność » 

i lekceważyć jej ideały ? !!! » 

  

I kończy fragmentem poezji :  

Poeta prawdę Ci powie 

« Na nic Sybir, na nic knuty,  

Gdy w Narodzie duch popsuty,  

To dopiero bólów bol ! ».  

Oraz  wezwaniem:  

« Mów STOP, dla naiwnie i przebiegle wdrażanej w Polsce ideologii 

Gendera !!! ». 

 

Na zakończenie, tych refleksji zaprosił do  

«  wspólnej modlitwy Polaków we Francji powtórzonej  za 

Błogosławionym Janem Pawłem II-im 

« NIECH ZSTAPI DUCH TWOJ  

I ODNOWI OBLICZE ZIEMI,  

NOWEJ ZIEMI » 

 

Po Mszy świętej, wierni udali się na manifestacje, zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Obrońców Krzyża i Klub « Naszej Polski »,  

w której brali udział członkowie licznych stowarzyszeń i organizacji : 

Federacji Polonii Francuskiej, Klubu Kombatantów, Klubu « Gazety 

Polskiej ».  

 

Manifestanci z licznymi flagami i transparentami, maszerując ulicami 

Paryża, przez plac « Concorde » udali się do pomnika Solidarności na 

placu des Inwalidę, gdzie odśpiewano hymn narodowy, zmówiono 

modlitwę,  odczytano odezwy z apelem domagając się miejsca na 

multipleksie dla TV Trwam. 

 Przebieg manifestacji by rejestrowany przez towarzysząca cały czas 

ekipę TV Trwam.  


