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 W sakramencie Eucharystii Chrystus komunikuje 

człowiekowi swoje życie. Czyni to poprzez dar 

swojej łaski. Sam Bóg ustanowił sakrament, w 

którym daje do spożycia swoje Ciało i swoją Krew, 

aby uczynić przyjmujących Go uczestnikami swojego 

życia. Bóg chce i dzieli się z ludźmi tym, co posiada 

najbardziej cennego, jedynego, czyli swoim życiem. 

Eucharystia jest też wielkim darem dla ludzkości. 

Jezus zapłacił za nią wiele, musiał bowiem przejść 

przez mękę i ponieść śmierć. Eucharystia nie została 

zatem ustanowiona wyłącznie dla dobra jednego 

tylko wierzącego. Jej celem jest również rozwój życia 

całej wieloosobowej wspólnoty chrześcijańskiej i 

rozprzestrzenianie się tego życia na wszystkich ludzi. 

 To nie radiowa, telewizyjna lub internetowa 

transmisja liturgii, lecz żywotność Kościoła 

domowego decyduje o podtrzymaniu, a może nawet 

rozwoju, życia duchowego rodziny chrześcijańskiej. 

Transmisja mszy świętej może być wpisana w 

program życia religijnego rodziny w sytuacji 

pandemii lub innej choroby, ale nie może ona być 

przeżywana w taki sam sposób jak transmisja 

koncertu czy meczu piłkarskiego. Warto wspomnieć, 

że po raz pierwszy transmisja mszy świętej odbyła się 

już 25 grudnia 1948 r., w Paryżu i Nowym Jorku. 

 W 2017 r., Konferencja episkopatu Polski wydała 

Dyrektorium dotyczące transmisji telewizyjnych 

mszy świętych. Dokument ten zawiera między 

innymi stwierdzenie: „Pośród różnych form przekazu 

telewizyjnego transmisja Mszy świętej i innych 

celebracji liturgicznych musi mieć sobie tylko 

właściwą specyfikę, która w niczym nie będzie 

przypominała show, koncertu, reportażu itd. Jest to 

bardzo trudna forma przekazu, gdyż pokazując obraz 

celebracji, trzeba wskazać na rzeczywistość  

transcendentną i pomóc ludziom w uczestniczeniu w 

tym wydarzeniu”.  

 

 

 Internetowe środki przekazu, wraz z 

wprowadzeniem możliwości komentowania 

wydarzeń w czasie rzeczywistym, dały szerokie pole 

do przekraczania granicy kultury słowa i 

poszanowania innych ludzi oraz ich poglądów. Stały 

się narzędziem niebezpiecznym, które w przypadku 

transmitowania Eucharystii umożliwia wszystkim 

internautom publikację wypowiedzi nieprzystających 

do liturgii czy wręcz wulgarnych. Oglądanie 

transmisji telewizyjnych czy internetowych niesie 

jeszcze inne niebezpieczeństwo. Stwarza ryzyko 

zubożenia znaczenia uczestnictwa we mszy świętej i 

sprowadzenie jej do roli teatru, w którym wierny 

staje się biernym widzem. Msza święta 

transmitowana nie zastępuje osobistego i żywego 

uczestnictwa w Eucharystii. Jest ona próbą 

utrzymania łączności ze wspólnotą Kościoła dla 

tych, którzy czy to z powodu choroby, czy 

kwarantanny nie mogą spełnić obowiązku 

osobistego uczestnictwa w liturgii. W praktyce 

uczestnictwo we mszy świętej transmitowanej 

może różnić się w sposobie przeżywania jej i 

zaangażowania wiernego we wspólnotowy wymiar 

Eucharystii. Istotny wydaje się wybór miejsca, 

które staje się przestrzenią dla celebracji. Aspekt 

ten jest szczególnie ważny, gdyż sprawowanie 

Eucharystii opiera się na budowaniu jedności 

wspólnoty zebranej wokół Stołu Pańskiego. 

 Należy stwierdzić, iż mimo istniejących 

niebezpieczeństw i nieporozumień liczne transmisje 

wydarzeń liturgicznych przynoszą owoce w życiu 

Kościoła. Kościół katolicki staje dziś niewątpliwie 

przed nowymi wyzwaniami, ale też możliwościami 

nie tylko transmisyjnymi, ale również 

ewangelizacyjnymi czy też nowymi formami pracy 

duszpasterskiej, jakie dają mass media. 

 


