Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
W sierpniu minęły 24 lata od podpisania w naszym kraju umów między przedstawicielami
ówczesnego rządu i strajkującymi w Gdańsku członkami robotniczej Solidarności. Wśród
postulatów była mowa m. in. o transmisji Mszy św. w Polskim Radio i w Telewizji Polskiej.
Transmisje radiowe Mszy św. z kościoła św. Krzyża w Warszawie trwają od 21 września 1980
r. Od 24 lat jest transmitowana Msza św. dla marynarzy i ludzi morza z kościoła św. Elżbiety
w Gdańsku. Zarząd Telewizji Polskiej zwrócił się w ostatnim czasie do Episkopatu Polski z
propozycją transmitowania o godz. 7 rano w I programie Mszy św. dla osób chorych. Biskupi
diecezjalni na swym zebraniu na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia 2004 r. przyjęli tę
propozycję. Od 12 września br. transmitowana jest Msza św. niedzielna z sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
W wielu krajach Europy dokonuje się w telewizji transmisji Mszy św. niedzielnych. Także w
naszym kraju niektóre terenowe ośrodki telewizyjne transmitują Msze św. Od kilku lat mają
miejsce transmisje Mszy św. przygotowane dla Polonii przez Warszawski Oddział Terenowy
Telewizji Polskiej realizowane z myślą o Polakach przebywających poza Ojczyzną.
Transmisje są wielkim dobrodziejstwem dla osób chorych i starszych wiekiem, które nie
mogą pójść do kościoła. Mogą oni nie tylko przez radio (dźwięk), ale przez telewizję (dźwięk
i obraz) mieć duchową łączność z braćmi i siostrami w wierze, którzy w konkretnym kościele
uczestniczą w Eucharystii.
Transmisje Mszy św. stanowią pewną propozycję duszpasterską. Dobrze przygotowana i
sprawowana Eucharystia transmitowana przez telewizję może się stać ważnym środkiem
ewangelizacyjnym. Ukazuje ona, czym jest Eucharystia dla Kościoła i jakie zajmuje w nim
miejsce. Dobre przygotowanie i przeprowadzenie transmisji telewizyjnych zawsze będzie
wymagać wysiłku ze strony ludzi telewizji i ludzi Kościoła. Owocność tego wysiłku
polecamy modlitwom wszystkich wiernych.
Przypominamy, że transmisja Mszy św. przez radio czy telewizję jest przeznaczona dla osób
chorych, czy nie mogących wyjść z domu.
Papież Jan Paweł II w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli Dies Domini napisał: 'W
wielu krajach telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją eucharystyczną
w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach świętych. Tego rodzaju
transmisje same w sobie nie pozwalają oczywiście wypełnić obowiązku niedzielnego, to
bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci, którzy spotykają się w określonym miejscu,
z czym wiąże się też możliwość komunii eucharystycznej. Dla tych jednak, którzy z różnych
przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku
niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli
towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy przynoszą ją
chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. W ten sposób również ci
wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej Mszy św. oraz przeżywać niedzielę
jako prawdziwy «dzień Pański » i «dzień Kościoła»” (nr 54).
Od października br. trwać będzie ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II Rok Eucharystii.
Transmisja Mszy św. przez telewizję może przyczynić się do lepszego poznania w tym roku
Wielkiej Tajemnicy Wiary i do głębszego jej przeżywania. Wszystkim, a zwłaszcza
korzystającym z transmisji Mszy św. , z serca błogosławimy.
Arcybiskupi i Biskupi, obecni na zebraniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
PS. List należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę po jego otrzymaniu

