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„Duszpasterze niech starają się w Niedzielę i

Uroczyste Święta odprawiać w kościołach z udziałem wiernych główne Godziny, zwłaszcza
Nieszpory. Zaleca się, aby i świeccy odmawiali Brewiarz” (KKK 1175).

http://parafia.rabka.swmm.eu/Brewiarz.pdf
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Brewiarz
Brewiarz – modlitwa na dziś
Brewiarz na jutro
Brewiarz wczoraj

o
o
o

http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/
https://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz
https://brewiarz.katolik.pl/index.php3
http://www.liturgiadelleore.it/ . po włosku
http://www.liturgiadelleore.it/ . po hiszpańsku
https://lh.kbs.sk/default.htm . po słowacku
https://lh.kbs.sk/hu/default.htm . po węgierski
http://www.radiomaryja.pl/ . w Radiu Maryja: 610 , 1410 , 1740 , 2335
https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid .

w Telefonie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid&hl=pl&gl=US .

w Telefonie.

Tablety i komórki nie są odpowiednie
dla Liturgii Godzin

Smartfony i tablety są co prawda praktyczne,
ale nie są właściwe dla celów liturgicznych.
Podkreślił to prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynał
Robert Sarah podczas kongresu teologicznego w Rzymie 15 września.
„Te urządzenia nie są przedmiotami poświęconymi i zarezerwowanymi dla Boga;
korzystamy z nich dla Boga i ludzi, ale jako z przedmiotów świeckich” – stwierdził kard.
Sarah przy okazji konferencji w 10. rocznicę motu proprio Benedykta XVI „Summorum
Pontificum”.
Zdaniem “watykańskiego ministra ds liturgii” na modlitwę brewiarzową oraz na
nabożeństwo należy wyłączać urządzenia elektroniczne, a najlepiej zostawić je w domu.
Tylko wówczas człowiek wierzący może całkowicie skoncentrować się na Bogu i Jego
słuchać. Z tego samego względu kard. Sarah jest przeciwny fotografowaniu podczas
nabożeństw, „a zwłaszcza, kiedy czyni to kapłan”.
Motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI z 7 lipca 2007 roku prawnie
usankcjonowało status “liturgii przedsoborowej”, ale jednocześnie miało na celu
wzajemne ubogacanie się dwóch form rytu rzymskiego.
https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/swiat/tablety-komorki-sa-odpowiednie-dla-liturgii-godzin-72101/

Czytania Mszalne
Liturgia na dziś

Pismo Święte
Czytania na dziś:

https://archibial.pl/czytania/

Ewangelia dnia: https://ewangelia.org/PL/gospel
Czytania mszalne: https://www.paulus.org.pl/czytania
Żyj Ewangelią na codzień:

https://www.zyjewangelia.net/

Rozważanie Ewangelii dnia:

https://evangeli.net/ewangelia

Czytanie na dziś – posłuchaj:
Liturga Słowa Bożego na dziś:
Komentarze do Ewangelii:
Niedzielna Ewangelia:

http://mateusz.pl/czytania/2022/
https://wduchuswietym.com/liturgianadzis

https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii

https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna

Posłuchaj lub czytaj - Liturgia Słowa na dziś:
Nawigator po czytaniach mszalnych:

http://www.biblijni.pl/czytania/

https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator

Czytanie na dziś, Brewiarz, Patron dnia, Kazania, Różaniec:

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI:

https://niezbednik.niedziela.pl/

https://episkopat.pl/

DOKUMENTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/
KOMUNIKATY:
ORDO:

https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-komunikaty/

https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo

LISTY METROPOLITY:
LISTY:

https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy

https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/listy-pasterskie-kep/

