Uczestnictwo wiernych w przekazie medialnym celebrowanej Mszy św.
W związku z zaistniałą sytuacją zachęca się wiernych do przeżywania
Eucharystii za pośrednictwem dostępnych mediów. Transmisja Mszy św. w
telewizji, za pośrednictwem radia czy Internetu jest przeznaczona przede
wszystkim dla osób chorych i starszych wiekiem, które nie mogą udad się do
świątyni, a w tym szczególnym czasie okresu epidemii dla wszystkich wiernych
– na podstawie udzielonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnym
zgromadzeniu lokalnej wspólnoty. Niech udzielona dyspensa będzie zachętą do
duchowego udziału we Mszy św. – wielkiej tajemnicy wiary, która daje życie i
jest centrum świętowania niedzieli. Trzeba pamiętad, że zawsze obowiązuje
trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzieo święty świecił”. Dzięki walorom
obrazu i dźwięku oraz narzędziom komunikacji medialnej można nawiązad
duchową łącznośd z akcją liturgiczną i jej przewodniczącym. Należy jednak
pamiętad, że jeśli mówi się o uczestnictwie, to tylko i wyłącznie w odniesieniu
do Mszy św. transmitowanej bezpośrednio. W takim przypadku każdy wierny
nie tyle ogląda, śledzi, co uczestniczy w zgromadzeniu liturgicznym we własnym
domu, włączając się w modlitwę Kościoła na sposób duchowy. Zasadniczym
warunkiem pełnego uczestnictwa w celebracji Mszy św. jest przyjęcie
sakramentów, a szczególnie Komunii św. To także wiąże się koniecznie z
fizyczną obecnością wiernego w zgromadzeniu liturgicznym. W tym zakresie
wytworzyła się w Kościele praktyka duchowego przyjmowania Komunii św.,
która – chod nie zastąpi Komunii św. sakramentalnej – ma swoje teologiczne
uzasadnienie w życiu chrześcijanina (Ecclesia de Eucharistia, 34). Transmisja
medialna może zatem skutecznie pomóc w duchowym łączeniu się ze
wspólnotą Kościoła, zwłaszcza gdy ta zgromadzona jest na celebracji
liturgicznej, a także ułatwid duchowe korzystanie z Komunii św. Jest to
szczególnie ważne w przypadku ludzi chorych i niezdolnych do fizycznego
uczestnictwa we Mszy św., co obecnie jest trudnym doświadczeniem naszych
wspólnot parafialnych. Oczywiście media stawiają wszystkich odbiorców w
sytuacji widza lub słuchacza. Należy jednak uczynid wszystko, aby uczestniczyd
pobożnie w zjednoczeniu duchowym. Powinniśmy zatem zachowywad się tak,
jak to znamy z uczestnictwa we Mszy św. w kościele: odpowiadad na wezwania
kapłana, wykonywad przypisane gesty, zachowywad odpowiednie postawy itd.
Można oczywiście uczestniczyd w transmisji na siedząco. Zachęcamy jednak,
aby zachowad postawy zgodne z uczestnikami liturgii. I chod realnie klęka się
„przed telewizorem”, to w sensie duchowym klęka się wobec sprawowanego w
innym miejscu misterium. Od zewnętrznych gestów ważniejsze jest jednak
wewnętrzne nastawienie. Szczytem takiego uczestnictwa za pośrednictwem
mediów jest Komunia duchowa, która jest dostępna wszystkim będącym w
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stanie łaski uświęcającej. Istotnym elementem owocnego skorzystania z
transmisji jest wzbudzenie intencji, duchowe nastawienie, pragnienie Komunii
poprzedzone wzbudzeniem doskonałego żalu za grzechy z miłości do Boga, z
mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy
tylko będzie to możliwe. Niech zatem w obecnym, trudnym dla Kościoła czasie,
transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe stanowią cenną pomoc, by w ten
sposób korzystad z obfitych owoców niedzielnej i świątecznej Mszy św.

