Nikt nie ma prawa zakazywać Liturgii, podkreślił ks. kard. Gerhard Müller
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Sakramenty

Kościół nie jest klientem państwa
SJ, newdailycompass.com
W bardzo zdecydowanych słowach ks. kard. Gerhard Müller
skrytykował zamykanie kościołów w czasie pandemii i tych biskupów,
którzy nie zareagowali na całkowite pozbawianie wiernych możliwości
uczestniczenia we Mszy św.
Taka sytuacja miała miejsce m.in. przez dwa miesiące we Włoszech. Dopiero
po protestach Episkopatu rząd złagodził restrykcje wobec Kościoła i od 18 maja
będzie można odprawiać Msze św. z udziałem wiernych, przy zachowaniu
określonych zasad bezpieczeństwa.
W wywiadzie opublikowanym na portalu „Daily Compass” były prefekt
Kongregacji Nauki Wiary podkreślił, że nikt nie ma prawa zakazywać Liturgii. –
Kościół nie jest klientem państwa – zwrócił uwagę, przypominając, że naszym
pasterzem jest Jezus Chrystus, a nie ten czy inny premier. – Państwo ma swoje
zadanie, ale Kościół ma swoje – powiedział ks. kard. Müller. – Podjęcie
pewnych środków zewnętrznych jest zadaniem państwa, naszym zadaniem jest
obrona wolności i niezależności Kościoła – wskazał.
Długoletni prefekt Kongregacji Nauki Wiary przyznał, że jedną rzeczą jest
podjęcie środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zarażenia, a czym
innym całkowite zakazanie Mszy św. z wiernymi. Odnosząc się do tych
biskupów, którzy zbyt łatwo zgodzili się na rządowe restrykcje, powiedział
wprost: „Sekularna myśl utorowała sobie drogę do Kościoła, to nie jest życie
według Słowa Jezusa Chrystusa”.
Zwrócił też uwagę, że ci, którzy niedawno chcieli wyświęcać na kapłanów
żonatych mężczyzn, aby zapewnić Eucharystię mieszkańcom Amazonii, dziś

argumentują, że nie potrzebujemy Eucharystii. To wypaczony sposób myślenia
i ogromny kryzys teologiczny ujawniający, że wielu pasterzy nie rozumie
centralnej wartości Eucharystii w katolicyzmie.
– Jesteśmy wezwani do tego, aby nakładać sobie na ramiona każdego dnia
nasz krzyż, ale musimy też wyjaśnić wierzącym ich cierpienie w zgodzie z
Ewangelią. Zakazywanie uczestnictwa w Liturgii idzie w przeciwnym kierunku –
wskazał ks. kard. Müller. Odniósł się także do stawiania na równi z udziałem
fizycznym we Mszy św. oglądanie jej w telewizji albo internecie.
– Te formy nie mogą być uważane za zastąpienie Mszy św. Oczywiście, jeśli
jesteś w więzieniu lub w obozie koncentracyjnym lub w innych wyjątkowych
okolicznościach, możesz duchowo uczestniczyć w Eucharystii, ale nie jest to
sytuacja normalna – wskazał ksiądz kardynał. Przypomniał, że Bóg stworzył
nas z ciałem i duszą. Wierzymy też w zmartwychwstanie ciała. – Właśnie
dlatego obecność fizyczna jest dla nas absolutnie konieczna. Dla nas, nie dla
Boga. Bóg nie potrzebuje sakramentów, my ich potrzebujemy. Bóg ustanowił
dla nas sakramenty – przypomniał były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Dlatego, jak podkreślił, z wyjątkiem szczególnych okoliczności nie możemy
zadowalać się Mszą św. w domu, musimy iść do kościoła, spotkać się z innymi,
przekazywać Słowo Boże.
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