
Jak przeżywać Mszę św. poprzez transmisję telewizyjną 

lub słuchanie przez radio. 

Nasze uczestnictwo w telewizyjnej transmisji Mszy św. lub słuchanie jej przez 

radio pozwala nam duchowo przenieść się  do kościoła lub pomyśleć o Panu Bogu. 

Aby tak się jednak stało nie możemy jej oglądać  jak meczu lub serialu. Ten czas 

należy potraktować zupełnie wyjątkowo. 

• dobrze byłoby zaplanować wcześniej, której transmisji chcemy wysłuchać. 

Trzeba zatem znaleźć odpowiednią godzinę, która będzie wszystkim 

odpowiadać, tak aby wszelkie inne zajęcia w domu ustały. Wskazane jest 

żeby wszyscy domownicy wysłuchali tej samej transmisji. By nikt nikogo 

nie rozpraszał 

• nie było by błędem gdyby wszyscy zadbali o odpowiedni strój, tak jak to 

zazwyczaj robimy przygotowując się do wyjścia do kościoła. Niech na ten 

czas ten jeden pokój z telewizorem lub radiem stanie się naszą kaplicą. 

Dlatego należy przygotować odpowiednie miejsca dla wszystkich 

domowników – najlepiej krzesła, na których będziemy siedzieć. Oczywiście 

chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że nie wypada przygotowywać 

napojów czy też jedzenia. 

• przed rozpoczęciem transmisji uświadommy sobie, zwłaszcza dzieciom, 

że teraz oglądając Mszę chcemy i będziemy się wspólnie modlić. 

• nasza modlitwa wyraża się nie tylko w słuchaniu. Jeżeli tylko potrafimy 

włączmy się w śpiew transmitowanej Mszy, odpowiadajmy na słowa 

kapłana tak jak w kościele. Pozwólmy by ta transmisja nas zaangażowała. 

Bóg jest przecież obecny tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w jego imię 

na wspólną modlitwę. 

• zadbajmy też o odpowiednie postawy ciała. Powinniśmy zatem wstawać, 

siadać i klękać tak jak na Mszy w kościele. Słuchając słów Modlitwy 

eucharystycznej wyobraźmy sobie, że jesteśmy w naszym kościele, 

w którym jest obecny Pan Jezus w tabernakulum.  

• możemy przyjąć komunię duchową w tym czasie, kiedy ona jest 

rozdawana wiernym obecnym w transmitowanej mszy.  

• Unikajmy komentowania i rozmów w czasie transmisji. Ale kiedy ona już 

się skończy, może warto jeszcze chwile pozostać i porozmawiać o tym, 

czego doświadczyliśmy. W jaki sposób Pan Bóg do nas przemówił przez 

czytania czy też kazanie. Porozmawiajmy o tym, czy potrafiliśmy się modlić 

w tak nietypowej sytuacji.  Co sprawiało nam trudność albo co było pięknego 

w tym czasie wspólnej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijmy o tym, że była 

to wspólna modlitwa rodzinna, a nie zwykłe oglądanie lub słuchanie 

Mszy św. 


