
- http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/ 

 
- http://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz 

 
- https://brewiarz.katolik.pl/index.php3 

 
- https://pl.magnificat.net/stronaglowna 

· -po Polsku 

· -po Słowacku 

· -po Węgiersku 

· -po Niemiecku 

· -po Angielsku 

· -po Francusku 

· -po Hiszpańsku 

· -po Włosku 

· -po Łacinie 

„Duszpasterze niech się starają w Niedziele i Uroczyste Święta odprawiać w 

kościołach z udziałem wiernych główne Godziny, zwłaszcza Nieszpory. 

Zaleca się, aby i świeccy odmawiali Brewiarz”. (KKK 1175) 
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- https://pl.magnificat.net/stronaglowna 

W Radiu Maryja: Jutrznia 6
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 Liturgia Godzin 14
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 Nieszpory 17
40

 Kompleta 23
35

 

https://play.google.com/store/apps/details 

?id=osoftware.liturgiahorarumdroid 

Na 

Telefon: 
BREWIARZ 

NA 

DZIŚ: 

http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/
http://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz
https://brewiarz.katolik.pl/index.php3
https://pl.magnificat.net/stronaglowna
http://brewiarz.pl/
http://breviar.sk/default.htm
http://breviar.sk/hu/
https://sites.google.com/site/brewiarz1/goog_35120901
https://sites.google.com/site/brewiarz1/goog_35120901
http://divineoffice.org/
http://www.aelf.org/
http://www.liturgia.maranatha.it/Horas/coverpage.htm
http://www.liturgiadelleore.it/
http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/
http://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz
https://brewiarz.katolik.pl/index.php3
https://pl.magnificat.net/stronaglowna
https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kodeks Prawa Kanonicznego:  

„Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji 
apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny 
nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych. (Kan.1246).  

 
 

A w Polsce jest 6 świąt nakazanych. Oto one: 
 

 ⇒ (25 grudnia)   Uroczystość Narodzenia Pańskiego                                                                                                                                                                               
 

⇒ (1 stycznia)      Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki                                                                                                                                                                                       
 

⇒ (6 stycznia)      Uroczystość Objawienia Pańskiego                                                                                                                                                                                            
 

⇒ (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)                                                                                                                                                                                  
 

⇒ (15 sierpnia)    Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny                                                                                                                                                                                   
 

⇒ (1 listopada)    Uroczystość Wszystkich Świętych  
 

 
 

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział,                                                                       
w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.  
 
Kościół wrócił do starożytnego sposobu liczenia czasu, czyli od zachodu słońca do zachodu,                                                    
a nadto  przywrócono możliwość sprawowania niedzielnej Mszy Świętej w sobotę wieczór.  
 
W pierwszych wiekach Kościoła Mszę Świętą sprawowano zawsze w nocy z soboty na niedzielę.                           
W ogóle nie znano Mszy Świętej w niedzielę. Przecież chrześcijanie byli prześladowani,                                               
niewolnicy mogli iść na Eucharystię dopiero po zakończeniu swoich codziennych zajęć itd.  
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„W niedziele i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy świętej i 
powstrzymywać się od prac 
niekoniecznych”.                                                                      
Video dla dzieci: https://youtu.be/jJcWNmus-QU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 

http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2.HTM
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Drugi powód – o wiele ważniejszy – przejście Chrystusa ze śmierci do życia dokonało się w nocy z soboty                       
na niedzielę wielkanocną. O poranku wielkanocnym Chrystusa w grobie już nie ma. Dlatego chrześcijanie 
sprawowali „Paschę Pana” w nocy, aby kończyć ją o poranku.  
 
Zresztą Msza św. trwała dosyć długo – najczęściej kilka godzin. Przesunięcie Mszy Św. na poranek niedzielny 
dokonało się dopiero po 321 roku, kiedy to Konstantyn Wielki ustanowił niedzielę dniem wolnym od pracy. 
T Y L E     H I S T O R I I . .  
 
Kanon nie wprowadza żadnych zastrzeżeń, że musi to być Msza św. sprawowana według formularza 
niedzielnego, że muszą być ku temu jakieś racje, np. niemożność uczestniczenia we Mszy św. w samą 
niedzielę. Niestety, dosyć często duszpasterze próbują narzucać taką interpretację, która jednak nie jest 
słuszna. Tak więc wierny jest tutaj zupełnie wolny w wyborze Mszy św., w której chce uczestniczyć.  
 
Każda Msza św. w sobotę po południu spełnia wymagania postawione przez Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Może to być Msza św. wg formularza niedzielnego, ale może to być również Msza z formularza sobotniego, 
ślubnego, pogrzebowego, chrzcielnego, czy jakiegokolwiek innego.  
 
Jedyny warunek, że musi to być Msza św. w sobotnie popołudnie. Również powody są tutaj nieistotne. 
Wierny może wybrać tę Mszę św. z czystego „lenistwa”. Próby ograniczania tutaj wiernych wynikają 
niestety z niezrozumienia samej idei Mszy św. sobotniej.  
 
Nie jest to dodatkowe danie wiernym możliwości spełnienia ich obowiązku, ale powody są głęboko 
teologiczne. Ks. Sobczak, dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego. UAM  

 
-  Post Eucharystyczny: jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Św. należy powstrzymać się od spożywania 
pokarmów oraz od picia napojów (przy czym można pić wodę i zażywać lekarstwa).  
 
-  Ten post nazywany jest postem Eucharystycznym. Obowiązuje każdego wiernego. Możliwość odstępstwa 
przewidziana jest tylko w przypadku osób starszych i chorych. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś 
chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś 
spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. (KPK, kan. 919 § 2).  
 
-  Nie obejmuje też osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci,                                                                                                 
które przyjmują „ostatnią Komunię Świętą”, czyli Wiatyk. 

 
Ile razy można przyjąć Komunię Św. w ciągu dnia?:  „jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko spełniają 
wymagane warunki, przyjmowali Komunię, gdy uczestniczą we Mszy św.”. 
 
 W przypisie  zaznaczono:                                                                                                                                                                                   
„W tym samym dniu wierni mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię najwyżej drugi raz”.         

                                                                                                                                           
Przyjmowanie Komunii świętej przez rozwiedzionych żyjących w nowych związkach:                                                               
-  Pasterze mają obowiązek przypominać tym wiernym naukę Kościoła o sprawowaniu sakramentów, 
a zwłaszcza o przyjmowaniu Eucharystii.  
 
-  Odnośnie do tego zagadnienia zostały zaproponowane w ubiegłych latach w różnych regionach 
rozwiązania duszpasterskie, zgodnie z którymi z pewnością nie jest możliwe powszechne dopuszczenie 
wiernych żyjących w nowych związkach do Komunii św., lecz mogliby oni być dopuszczeni do niej 
w określonych przypadkach, a mianowicie wtedy, kiedy według sądu ich sumienia czuliby się do tego 
upoważnieni. 6.: https://www.dkk.izajasz.pl/dk,8,,przyjmowanie_komunii_swietej_przez_wiernych_rozwiedzionych_zyjacych_w_nowych_zwiazkach.html 

 
 

 

https://www.dkk.izajasz.pl/dk,8,,przyjmowanie_komunii_swietej_przez_wiernych_rozwiedzionych_zyjacych_w_nowych_zwiazkach.html#p006
https://www.dkk.izajasz.pl/dk,8,,przyjmowanie_komunii_swietej_przez_wiernych_rozwiedzionych_zyjacych_w_nowych_zwiazkach.html


Msza Święta oglądana w telewizji nie zastępuje tej,  

w której uczestniczy się w kościele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nic nie zastąpi udziału w Mszy Świętej na żywo.                            
"W sytuacjach, w których nie jest możliwe udanie się na 
Mszę Świętą, nie ma też obowiązku jej zastąpienia" inną 
formą udziału. Nie ma więc obowiązku słuchania, czy 
oglądania Mszy Świętej, bowiem to nigdy, a przenigdy nie 
jest uczestnictwem. Spowiedź też, ani inne sakramenty 
przez radio, czy telewizję nie są ważne. 

- Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć w 
liturgii i bierze udział w niej poprzez telewizję, dokonuje 
aktu pobożnego i duchowo pożytecznego - stwierdził 
Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-06/spowiedz-przez-smartfona-watykan-zajal-stanowisko/   

 

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-06/spowiedz-przez-smartfona-watykan-zajal-stanowisko/


Kiedy Msza Święta: https://www.kiedymsza.pl/mapa/?m=51.919438,19.145136,14 
Stworzyłem tę stronę z myślą o wygodzie tych, którzy czasami szukają Mszy Św. w innym kościele, bo są na wakacjach, lub w innym 

miejscu niż zazwyczaj. Z zawodu jestem informatykiem, tworzę nowoczesne witryny www, zatem zadanie było dla mnie dość proste. Strona 
sprawdza, skąd się wchodzi (najlepiej przeglądać ze smartphona) i szuka Mszy Św. w kościołach w okolicy 10km. 

Msza Święta na świecie: http://emigracja.chrystusowcy.pl/                                                                                                 

np. Lwów / parafia@lwowskabazylika.org.ua : Niedziela: godz. 7.00; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00; Dni powszednie: godz. 7.30, 10.00, 18.30                                                                                            
PARYŻ - Świętej Genowefy, 18, rue Claude Lorrain: Niedziele i święta, godz. 9.30; 11.30; 18.00. Dni powszednie, godz. 18.00                                                                                                                                         
WILNO - Kościół pw. św.Teresy (Ostra Brama), ul. Ausros Vartu 14, Niedziela, godz. 9.00, 13.00 i 17.00 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  | 0-9  

Afryka   Ameryka Południowa  

Ameryka Północna  Australia i Nowa Zelandia  

Azja  Europa  

Od uczestniczenia we Mszy Św. zwalniają: choroba, nadmierna odległość od kościoła, pielęgnowanie chorego, opieka nad dzieckiem, obowiązki służbowe…   

 

Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium 
skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o uczestnictwie,  jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio 
w miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem: „uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fizyczną 
obecność”. Transmisje: https://msza-online.net/  lub http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 
 

 

  

 
Ks. Prałat Wacław Schenk  mówił, że jeżeli 
cokolwiek robimy, to trzeba się do tego dobrze 
przygotować. I wtedy, połowa roboty jest  już za nami.   
Jeśli mamy się modlić, to trzeba na chwilę zastanowić się, 
z Kim będziemy rozmawiać.  
 

Jeśli, będę odprawiał Mszę Świętą, to trzeba przed Mszą 
Świętą wszystko przygotować, pozaznaczać modlitwy i 
pootwierać Księgi Liturgiczne. Jest niedopuszczalne, by 
robić to w czasie Mszy Świętej, zaś przygotowanie                               
darów ofiarnych rozpoczynamy dopiero  po zakończeniu 
Modlitwy Wiernych. I żadnych rozmów w czasie Mszy 
Świętej, przy ołtarzu, czy też przy Tabernakulum. A jeśli jest 

coś ważnego do ogłoszenia, to piszemy na kartce i podajemy kartkę Celebransowi. 

 
 

 
 

                                                                                            http://www.savoir-vivre.com.pl/  http://www.savoir-vivre.com.pl/?11.-w-kosciele,110                                                                     

 
 
 
parafia św. Marii Magdaleny w Rabce. 
 
http://liturgia.wiara.pl/doc/2489431.O-uwadze-podczas-medytacji     
https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-
latem,36414,i.html  FILM: „Uszanować Dom Boga”!:  https://youtu.be/vyCxz9J6UAE          
https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg   
http://www.youtube.com/watch?v=U8oROQsMjYk                  
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„Spodnie kościółkowe”? Paulini 

przypominają o godnym stroju na Jasnej 
Górze. „Były tak zwane buty kościołowe, 
spodnie kościołowe czy koszula 
kościołowa. To oznaczało, że jest 
specjalny strój do kościoła. Ten pozornie 
zewnętrzny problem ubioru niesie za 
sobą dużo poważniejszy problem, 
wewnętrzne usposobienia do relacji z 
Panem Bogiem”.: 
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-
kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-
na-jasnej-gorze/ 

 

 

 

 

 

 

 

C Z Y T A N I A      M S Z A L N E :   

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

https://niezbednik.niedziela.pl/     

http://mateusz.pl/czytania/2020/    

https://www.paulus.org.pl/czytania    

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

http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/   

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

 

 

Tutaj mamy unikalną stronę - FORMULARZE: http://janzpatmos.pl/formularz_prop_de_sanct.html                                                                                             

 

       Wybór czytań: na Niedziele i Uroczystości są wyznaczone trzy czytania. Na Święta wyznaczone są dwa 

Czytania. Jeśli jednak zgodnie z zasadami Święto zostaje podniesione do rangi Uroczystości, dodaje się trzecie 

Czytanie, wzięte spośród tekstów wspólnych. W dni wspomnień Świętych, Czytanie Własne. Proponuje się 

czytania przystosowane, które naświetlają szczególny aspekt duchowego życia albo działalności świętego. 

Ponadto specjalny wybór tekstów Pisma Świętego podano w Lekcjonarzu do Mszy Obrzędowych, z którymi 

wiąże się sprawowanie niektórych Sakramentów lub Sakramentaliów, albo do Mszy Świętej, które celebruje się 

w szczególnych okolicznościach.  

 

      Msza Święta dla dzieci: jeśli trzy lub dwa czytania wyznaczone na niedziele lub dni zwykłe, tylko z 

trudem mogą być zrozumiałe przez dzieci, wolno wybrać z nich dwa lub tylko jedno; nigdy jednak nie może 

braknąć czytania wziętego z Ewangelii. Jeżeli wszystkie czytania  wydają się mało przystępne dla dzieci - 

wolno wybrać   czytanie z  Lekcjonarza , albo bezpośrednio z Biblii. (I Komunia święta) 

Inauguracja roku szkolnego: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/mk_poczrs.html   

  

Zakończenie  roku szkolnego: https://ge.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-02/mod-5.htm 

 

 

 

 
 

 
 

Pewien Generał mówił, że kiedy 
wstanie, myje się, goli, czyści buty, 
zakłada mundur, a potem modli się.                                 
Na rozmowę z Bogiem,                                                    
trzeba się przygotować. 

CZYTANIA 
 
 
 
 
MSZALNE 
 

https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
http://www.biblijni.pl/czytania/
https://niezbednik.niedziela.pl/
http://mateusz.pl/czytania/2020/
https://www.paulus.org.pl/czytania
https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator
http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/
https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna
http://janzpatmos.pl/formularz_prop_de_sanct.html
http://www.opoka.org.pl/varia/komunia/
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/mk_poczrs.html
https://ge.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-02/mod-5.htm


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności z Watykanu: https://www.vaticannews.va/pl.html   

Misyjne: https://misyjne.pl/ 

eKAI: https://ekai.pl/  

Ekumenizm: https://www.ekumenizm.pl/ 

Radio Maryja: https://www.radiomaryja.pl/ 

TV Trwam: https://www.tv-trwam.pl/  

Deon: https://www.deon.pl/ 

Gość Niedzielny: https://krakow.gosc.pl/  

Mały Gość Niedzielny: https://www.malygosc.pl/  

Niedziela: https://www.niedziela.pl/ 

Aleteia: https://pl.aleteia.org/ 

Nasz Dziennik: https://naszdziennik.pl/   

Wiara: https://www.wiara.pl/ 

Opoka: https://opoka.org.pl/  

Grodno: http://slowo.grodnensis.by/  

Wilno: https://kurierwilenski.lt/category/litwa/  

USA: https://tygodnikprogram.com/  

Poznaj nieznane: https://poznajnieznane.pl/  

 

                                                                                                                               

Konferencja Episkopatu Polski: https://diecezja.pl/aktualnosci-typ/konferencja-episkopatu-polski/ 

Archidiecezja Krakowska: https://diecezja.pl/  Listy: https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy                                                                                                                  

Archidiecezja Katowicka-Ordo: https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo        

    

 

ZAKONY MĘSKIE: jakie noszą habity? - http://zakonnicy.blogspot.com/   

 

ZAKONY ŻEŃSKIE: jakie habity? - http://habity-zakonne.blogspot.com/2010/02/lista-zakonow-zenskich.html   

 

M  E  D  I  A                                            

TELEWIZJA  RADIO PRASA 

  
 
 

K   A   M   E   R   Y :             

 Codziennie czytaj                                

https://www.vaticannews.va/pl.html
https://misyjne.pl/
https://ekai.pl/
https://www.ekumenizm.pl/
https://www.radiomaryja.pl/
https://www.tv-trwam.pl/
https://www.deon.pl/
https://krakow.gosc.pl/
https://www.malygosc.pl/
https://www.niedziela.pl/
https://pl.aleteia.org/
https://naszdziennik.pl/
https://www.wiara.pl/
https://opoka.org.pl/
http://slowo.grodnensis.by/
https://kurierwilenski.lt/category/litwa/
https://tygodnikprogram.com/
https://poznajnieznane.pl/
https://diecezja.pl/aktualnosci-typ/konferencja-episkopatu-polski/
https://diecezja.pl/
https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy
https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo
https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-meskie
http://zakonnicy.blogspot.com/
https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-zenskie
http://habity-zakonne.blogspot.com/2010/02/lista-zakonow-zenskich.html


TELEWIZJE:   https://wwitv.com/portal.htm                                                                                                                                                                           

Religijne kanały: https://wwitv.com/religious_tv/index.html   

Oglądaj TV Trwam na żywo z Polski . 

Oglądaj Sat2000 (włoski) na żywo z Watykanu . 

Oglądaj TV Watykańską (włoską) na żywo z Watykanu . 

Oglądaj CETV Nitra (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj telewizję Bratysława (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj TV Lux (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj Canal Luz (hiszpański) na żywo z Argentyny . 

Oglądaj RIT TV (portugalski) na żywo z Brazylii . 

Oglądaj TV NOE (czeski) na żywo z Czech . 

Oglądaj KTO TV (francuski) na żywo z Francji . 

Oglądaj TV7 (fiński) na żywo z Finlandii . 

Oglądaj Al Aqsa TV (arabski) na żywo z Palestyny . 

Oglądaj CCTV 4 (chiński) na żywo z Chin . 

Oglądaj telewizję Mohabat (perska) na żywo z Iranu . 

Oglądaj Białoruś 24 TV (rosyjski) na żywo z Białorusi . 

TVP: https://tvpstream.vod.tvp.pl/   

 

RADIA: http://radiokatolickie.pl/stacje/ 
Polskie i Polonijne: http://www.radiostacje.com/     

Radio Maryja: http://www.radiomaryja.pl/ 

Jasna Góra: http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg       

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anioł Beskidów:  https://youtu.be/s61n-Jo6tUA    

 
                                       https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/ 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA 
                                                                                                                                                                                                                 

Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/                                                                                                                                                                          

Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo  

Radio Chicago: https://polski.fm/kategoria/chicago/  

                                                                                                                                           

https://wwitv.com/portal.htm
https://wwitv.com/religious_tv/index.html
https://wwitv.com/television/168.htm
https://wwitv.com/television/221.htm
https://wwitv.com/television/221.htm
https://wwitv.com/television/186.htm
https://wwitv.com/television/186.htm
https://wwitv.com/television/186.htm
https://wwitv.com/television/10.htm
https://wwitv.com/television/30.htm
https://wwitv.com/television/56.htm
https://wwitv.com/television/73.htm
https://wwitv.com/television/72.htm
https://wwitv.com/television/241.htm
https://wwitv.com/television/44.htm
https://wwitv.com/television/100.htm
https://wwitv.com/television/20.htm
https://tvpstream.vod.tvp.pl/
http://radiokatolickie.pl/stacje/
http://www.radiostacje.com/
http://www.radiomaryja.pl/
http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg
https://youtu.be/s61n-Jo6tUA
https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://polski.fm/kategoria/chicago/


PORTAL KATOLICKI: https://wduchuswietym.com/  MODLITWY: https://wduchuswietym.com/2016-02-04-02-07-21/modlitwy-audio,    

Liturgia na dziś , Pismo Święte, Poczet Papieży , Święci i Błogosławieni , Jan Paweł II , Czytelnia , Linki    

Modlitewnik , Sakramenty Święte , Kącik audio ,  Kącik filmowy ,  Pobieralnia ,  Tablica ,  Tapety ,   

Każdy może stać się religijny, nie każdy jednak pozna Boga, czytaj Biblię tak, by Go poznać. Nie mów, że Bóg 

milczy, podczas gdy zamknięta  jest Twoja Biblia. Będziesz Biblię czytał nieustannie. Kochał Ją bardziej niż 

Rodziców…  Kochał Ją bardziej niż mnie…. Nigdy się z Nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz,  to dojdziesz 

do przekonania, że wszystkie książki, jakie w życiu czytałeś, są tylko nieudolnym komentarzem do Tej 

Jedynej Księgi. 

 

 

           

 
 
                                                   Ps. 53 po aramejsku: https://youtu.be/3d-Nc0N9jT8 
Język hebrajski  -  nauka czytania Księgi Rodzaju:  https://youtu.be/WT1dzIinCLc 
                                                                                          https://youtu.be/SnBnXmCO-cQ 

Język hebrajski -   nauka czytania  Księgi Wyjścia:   https://youtu.be/MVKcLmUeBYM 

 

ALFABET HEBRAJSKI: https://youtu.be/UvIgnDLLeAQ?list=PLywd8Xq9Uw7kzFvlV16hJ-F__U4QsT4Mk 

http://biblia.oblubienica.eu/#rodo   http://bibliaapologety.com/   http://worldbibles.org/search_languages/pol 

 

INSTRUKCJA:  . W przypadku tłumaczeń Biblii w j. greckim i hebrajskim musisz mieć odpowiednie 
czcionki.  Możesz je pobrać z mojego serwera: https://www.biblia.info.pl/biblia.html 

 
 
TYSIĄCLECIA - wpisujemy nazwę Księgi, rozdział i czytamy: http://biblia.deon.pl/  ,  Biblia Tysiąclecia 
INTERAKTYWNA - można czytać różne wydania Biblii: https://www.biblia.info.pl/biblia.html 
BIBLIA 2000: https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/ 

INTERNETOWA: http://www.biblia-internetowa.pl/ 

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

DLA NIEWIDOMYCH: http://katolicyzm.blogspot.com/  

BIBLIA  AUDIO: http://bibliaaudio.pl/pobierz/  
W PLIKACH mp3: http://www.biblia-mp3.pl/                                                                                                                                                                                                          

DZIEŁO BIBLIJNE: http://www.biblista.pl/ 
SZUKAJ W BIBLII - wpisz słowo lub zwrot, wyświetlone zostanie 100 miejsc: https://www.biblia.info.pl/szukaj.html   

STAROPOLSKA - Ta Księga oddali grzech od Ciebie albo grzech oddali Cię od tej Księgi -  https://biblia.apologetyka.com/search 
Słownik TERMINÓW BIBLIJNYCH: https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-terminow-biblijnych/ 
Słownik POSTACI BIBLIJNYCH: https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-postaci-biblijnych/ 

Słownik MIEJSC BIBLIJNYCH: https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-miejsc-biblijnych/ 
NIEZBĘDNIK KATOLIKA: http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia,  Czytanie na dziś,  Kalendarz,  Liturgia,  Brewiarz                                                                    

APOKRYFY: https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokryf https://youtu.be/hrFu0pdW5j0 

 
                          http://staropolska.pl/sredniowiecze/biblia_i_apokryfy/rozmyslanie_01.html 
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DEKALOG (starogreckie - δεκάλογος = dekalogos, dziesięć słów. Hebrajskie -  = עשרת הדיברותAseret ha-Dibrot ).                                            

 

To zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie  
wyznawców Jhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizmudaizmu, a następnie przyjęty przez 
Chrześcijan.  

 

 
1 -

  
http://www.biblijni.pl/Wj,20,1-21 

 
«Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej 

rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał 

im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i 

czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 

moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia 

do czczych rzeczy2. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest 

szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój 

niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, 

ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca 

twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie 

będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego 

twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego». 

Wj 20, 1-17 - Dekalog stanowi syntezę całej religii i moralności ST. Por. Pwt 5,6-21. Także NT nakazuje jego zachowanie jako warunek zbawienia (Mk 10,17-22 par.). 

Wj 20, 7 - Zakaz ten dotyczy nie tylko nadużycia imienia Bożego do magii, lecz także krzywoprzysięstwa (Kpł 19,12) i wymawiania go bez czci. 

Wj 20, 8 - Tzn. wyłączyć spośród innych dni i poświęcić czci Bożej oraz odpoczynkowi (por. Pwt 5,13nn). 

Wj 20, 17 - Por. Pwt 5,21, gdzie żonę traktuje się jako osobę nie wchodzącą w pojęcie własności (domu) jej męża. Ta właśnie redakcja jest prawdopodobnie pierwotna. 

Wj 20, 22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia", tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne. 

Wj 20, 24 - Inni tłum.: "pojednania". Zob. przypis do Kpł 3,1. 

Biblia w MP3 - słuchaj! 

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl 
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-  http://www.biblijni.pl/Pwt,5,1-22 

«Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie2. Nie uczynisz sobie 
posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. 
Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a 
który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych 
rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał 
Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz 
wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, 
ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i 
wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Czcij swego ojca i 
swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. Nie będziesz zabijał. Nie 
będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa3. Nie będziesz pożądał żony swojego 
bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do twojego bliźniego». e słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym 
głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennych i dał mi je. 

Pwt 5, 1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy). 

Pwt 5, 7 - Stwierdzenie, że Bóg jest jeden i bezpośrednio przebywa wśród swego ludu. 

Pwt 5, 20 - Liczby wierszy w nawiasach - wg LXX. 

Biblia w MP3 - słuchaj! 

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl 

 
 

Pytania o Dekalog: http://mateusz.pl/pow/pow-dekalog.htm 

 

Nie czyń obrazu: https://kosciol.wiara.pl/doc/3998349.Nie-bedziesz-czynil-obrazu 

 

Film: https://vod.tvp.pl/video/dekalog,jeden,43938768 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki_klasyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
1
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https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70#W17
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../Desktop/1
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https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=222#P2
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https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=222#W1
https://biblia.deon.pl/otworz.php?skrot=Wj%2020,2
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=222#W7
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VIDEO: 10 Przykazań 

I - https://youtu.be/XmJYtTkWqBc 

II - https://youtu.be/rGUebnxCfYU 

III - https://youtu.be/VzcuUx9uvLQ 

IV - https://youtu.be/y2_5krg3Acs 

V - https://youtu.be/HhFRUn0gIvY 

VI - https://youtu.be/owLw5YPxVgc 

VII - https://youtu.be/qry6n-dN4HA 

VIII - https://youtu.be/h5m3mPdXJDM 

IX, X - https://youtu.be/rkps2dRP3lo 

 

VIDEO: 5 Przykazań Kościelnych 

0 -   https://youtu.be/HgsOmgCzFUU?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L 

I -   https://youtu.be/aGyb5y7ha04?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L 

II -  https://youtu.be/Y1cjU-Iw_0A?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L 

III - https://youtu.be/hCDhwiHNMI0?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L 

IV -  https://youtu.be/0FXZDyDSWEU?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L 

V -   https://youtu.be/Y3f_fntuAdY?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PIĘĆ  PRZYKAZAŃ  KOŚCIELNYCH 

Grzechy                                
przeciwko                                 
V 
przykazaniom 
Kościelnym: 

 
https://youtu.be/b2LKLlfnqYM 
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J 15, 12-16: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 

swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca . Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje”. 
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=354  https://www.biblijni.pl/czytania_slubne/27_ewangelia_przykazanie_milosci.html    

Mk 12, 28b-34: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań»? Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo 
Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż 
wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej 
Go pytać. http://www.biblijni.pl/Mk,12,28-34   https://wbiblii.pl/szukaj/Mk%2012,28b-34  

Dokumenty , Kodeks Prawa Kanonicznego 

 
Katechizm: http://www.katechizm.opoka.org.pl/ 

 

Encykliki: http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&doc=38 

  
 

 

https://www.google.com/maps/place/Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italy/@41.903331,12.452767,1256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:

0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655?hl=en –  MAPA  

https://www.rzym.it/watykan/ http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html -  WATYKAN 

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html –  ZWIEDZANIE 

https://podroze.se.pl/swiat/europa/wlochy/rzym/  –  PODRÓŻ 

https://www.polskieradio.pl/Watykan/Tag1170 - Polskie Radio 

https://www.polskieradio.pl/7/4414 - Dziennik Watykański 

https://www.vaticannews.va/pl.html - Wiadomości 

https://ekai.pl/ - Wiadomości  

 
 

 
 

PRZYKAZANIA     N O W E 

   

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=354
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PYTANIA O DEKALOG: http://mateusz.pl/pow/pow-dekalog.htm 

DEKALOG: *http://www.biblijni.pl/Wj,20,1-21 *http://www.biblijni.pl/Pwt,5,1-22                                                         

NIE BĘDZIESZ CZYNIŁ OBRAZU: https://kosciol.wiara.pl/doc/3998349.Nie-bedziesz-czynil-obrazu

 

NAUKA KOŚCIOŁA: http://mateusz.pl/pow/pow-dekalog.htm 

 

DOKUMENTY KOŚCIOŁA: Katechizm, Skąd Apostolski, Prawo Kanoniczne, Sobór Vaticanum II   

 

ENCYKLIKI: Encykliki,  http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&doc=38 

 

V. PRZYKAZAŃ: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/przykazania-koscielne-cz-m.html     

                                         
https://www.wiez.pl/index2.php?s=czasopismo_szczegoly,id,86,art,3823&zdod=;s,czasopismo_szczegoly,id,86,art,3823/  

 
ARCYDZIEŁA MALARSKIE: http://www.artbible.org/pl/,  https://youtu.be/1gf0V5zqNG4       

OBRAZKI BIBLIJNE: http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/obrazki_biblijne.htm 

KOLOROWANKI: https://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-biblijne.html 

PEJZAŻE: https://biblia.wiara.pl/gal/spis/1435747.Biblijne-pejzaze 

ZDJĘCIA: http://www.biblepage.net/pl/zdjecia-ziemi-swietej.php                                                                                                                                                                                 

SŁOWNIK: https://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny   

ŚPIEWNIK: http://spiewnikreligijny.pl/lista-tekstow/A/, http://piosenkireligijne.pl/,  https://bibliotekapiosenki.pl/glowna 

PLIKI MP3: http://www.duchprawdy.com/muzyka.htm,  .                                                                                                                                                                             

...................     https://www.edycja.pl/pliki_mp3?zenid=b60d8ad19cd7424fb1e2cddf0ef1e872                                                                                                                             

YOU TUBE: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpBgTSnFz5mlFxSDo4h271xBMS86n_usm                                                                                                                                 

RELIGIJNE: https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/piesni  

......................https://www.youtube.com/playlist?list=PLEE0991C3EF85810F 

Organista: http://www.organum.pl/,                                                                                                         

https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190419251-Muzyk-stracil-sluch-podczas-prob-Royal-Opera-House-zaplaci.html                                                                                                                                                                            
Katecheta:  http://www.organum.pl/dla-katechetow                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Infor.pl: https://www.infor.pl/,   http://infororganizer.pl/                                                                                                                                                                                                               

 

Spawdź Banderolę Akcyzową: https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz                                                                                                                                                     

 

Spawdź Lek: https://www.gov.pl/web/gif                                                                                                                                                                                                              
 

 

KAMERY:  

Lourdes:  https://youtu.be/BbFRgMR8Urk  .  https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk 

Fátima: https://youtu.be/tNCTiiR2k1c   .   https://www.youtube.com/watch?v=tNCTiiR2k1c 

Piekary Śląskie: https://youtu.be/UmEQD8jTe-g   .   https://www.youtube.com/watch?v=UmEQD8jTe-g 

Jasna Góra: https://youtu.be/wJFxJjTob9o    .    https://www.youtube.com/watch?v=wJFxJjTob9o 
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Kodeń: https://youtu.be/zf7D2m4q4e4   .   https://www.youtube.com/watch?v=zf7D2m4q4e4 

Łagiewniki: https://youtu.be/HLl4EqLe1Mo   . https://www.youtube.com/watch?v=HLl4EqLe1Mo                                                                                                                                                                                                                                  

Strachocina: https://youtu.be/chPO-jnlcog   .    https://www.youtube.com/watch?v=chPO-jnlcog                                                                    

Tyniec: https://youtu.be/wFllnP9_ySg        Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/         

WILNO: https://youtu.be/TpvlKi_ldZs   .    https://www.youtube.com/watch?v=TpvlKi_ldZs 

NIEPOKALANÓW: https://youtu.be/IUZ-Itzg1BI   .   https://www.youtube.com/watch?v=IUZ-Itzg1BI 

Msza Święta Trydencka: https://youtu.be/fqkLSEq-pNI   .   https://www.youtube.com/watch?v=fqkLSEq-pNI 

Greckokatolicka: https://youtu.be/FgQ4XuTJiO8   .   https://www.youtube.com/watch?v=FgQ4XuTJiO8 

Maronicka: https://youtu.be/HZRJpRZA_Kc   .   https://www.youtube.com/watch?v=HZRJpRZA_Kc 

Koptyjska: https://youtu.be/tQocNI9bEOQ   .   https://www.youtube.com/watch?v=tQocNI9bEOQ 

Wschodni obrządek: https://youtu.be/j_26wND4rrk   .   https://www.youtube.com/watch?v=j_26wND4rrk 

Ormiańska: https://youtu.be/bDsvDbBCbfI   .   https://www.youtube.com/watch?v=bDsvDbBCbfI 

Kamery: http://www.worldcam.pl/,  

                   http://www.webcamera.pl/kategoria,19, 

                   http://krakow4u.pl/Panoramy_360_3d_Sferyczne_Krakowa.html   

Kraków Grodzka: http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/44821,artykul,ulica_grodzka__z_hotelu_senacki_.html    

Plac Wszystkich Świętych: http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/1306,artykul,plac_wszystkich_swietych_.html  

Tyniec:  http://www.tyniec.tv/         

               http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?max=1&p=piekary-wisla-tyniec&lang=p&t=32,   

Grenlandia: http://www.fishingexplorers.com/grenlandia.html                                                                                                                                                            
-                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wawel: http://artsgallery.pl/panoramy-sferyczne.html   

Zakopane: http://krupowkidolne.webcamera.pl/,  

                       http://swiat360.pl/panoramy-360-tatry.html     

Poznaj Tatry:  http://www.poznajtatry.pl/index.php?strona,podserwis,pol,glowna,1387,0,glowna,main_page,ant.html    

GŁOSY PTAKÓW: http://www.wykop.pl/ramka/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/    

 Kalendarz Księżyńcowy; tu  i  tu: 

 https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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http://www.wykop.pl/ramka/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/
http://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda
http://kalender-365.de/kalendarz-ksiezycowy.php
https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

M o j e  p o d r ó ż e  

-  k a l e j d o s k o p  w r a ż e ń  z  w y p r a w  n a j n o w s z y c h  i  

d a w n e  w y c i e c z k i  w s p o m i n a n e  p r z e z  p r y z m a t  l a t  

J o r d a n i a :  Dzień I - Jordania - czerwona pustynia i różowa 
                                              Dzień II - Jordania - góra Nebo z widokiem zielonej Ziemi Obiecanej 

   Dzień III - Izrael - kwitnące Jerycho i święte miasto trzech religii - Jerozolima> 

   Dzień IV - Betlejem i Jerozolima - Śladami Jezusa w kipiącej współczesnymi emocjami Palestynie  

   Dzień V - Izrael - Betania Łazarza i martyrologiczna Masada  

   Dzień VI - szalonym dżipem i romantycznym wielbłądem po Półwyspie Synajskim  

T u r c j a :   Efez d o m e k  M e r y e m a n a ,  w  k t ó r y m   

m i e s z k a ł a  M a t k a  B o s k a .    
 

1995 - Włochy   2006 - Egipt - Synaj, Jordania, Izrael     2008 - Litwa     
 
Podróże po Europie Centralnej i Południowej (1978 - 79)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

   

 

  

 

 

Efez 

http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/jordania.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/jordania-cd.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/izrael.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/jerozolima.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/izrael-cd.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/synaj.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/turcja/efez.html
http://www.kalejdoskop.h2.pl/wlochy/wlochy.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/egipt.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/litwa/litwa.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/pod-mlodz.html
http://www.kalejdoskop.h2.pl/turcja/efez.html


Modlitwy do odmawiania i wysłuchania, tutaj: http://www.biblijni.pl/modlitwy/ 

 
Ś W I Ę T Y M I B Ą D Ź C I E 

 

 

https://www.apostol.pl/modlitwy/litanie/litania-do-anio%C5%82a-str%C3%B3%C5%BCa 
 

Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź 

naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 

Pełna modlitwa Papieża Leona XIII - https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/Egzorcyzm-Leona-XIII-oryginalny.htm 

 

https://adonai.pl/anioly/ http://www.engaddi.freehost.pl/strony/aniolowie.htm 
 

 

W Piśmie Świętym pojęcie „święty” odnosi się do osoby żyjącej, która postępuje zgodnie z naukami Boga. „Święty” to ten, który 

poszedł za Chrystusem. Pojęcie to odnosi się także do osoby zmarłej, która po śmierci przebywa w Niebie. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblijni.pl/modlitwy/
https://www.apostol.pl/modlitwy/litanie/litania-do-anio%C5%82a-str%C3%B3%C5%BCa
https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/Egzorcyzm-Leona-XIII-oryginalny.htm
https://adonai.pl/anioly/
http://www.engaddi.freehost.pl/strony/aniolowie.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_%C5%9Awi%C4%99te
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo_%28raj%29


„Nie módl się 

o łatwe życie, 

módl się o siłę, 

by dać radę 

przejść przez 

trudne” 

 
MODLITWY: http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2018/01/koronki-do-swietych-i-bogosawionych_26.html 

 

 

Niebieski most naszych Świętych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pch24.pl/wiara-swieci-na-kazdy-dzien,842,851,1,i.html 

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3 

http://www.ampolska.co/Artykuly/Swieci-i-blogoslawieni 

http://martyrologium.blogspot.com/   https://niezbednik.niedziela.pl/ 

http://adonai.pl/ludzie/ https://www.prchiz.pl/prchizlinkipopup.html 
 

http://patroni.waw.pl/   https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b60.Kalendarz-ekumeniczno-miedzyreligijny/2019-01-13 

 Wezwania kościołów 

Wezwania parafii 

Sanktuaria maryjne 

 Święta maryjne w Polsce 

 Anioły w chrześcijaństwie 

 Upadły anioł 

http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2018/01/koronki-do-swietych-i-bogosawionych_26.html
http://www.pch24.pl/wiara-swieci-na-kazdy-dzien%2C842%2C851%2C1%2Ci.html
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3
http://www.ampolska.co/Artykuly/Swieci-i-blogoslawieni
http://martyrologium.blogspot.com/
https://niezbednik.niedziela.pl/
http://adonai.pl/ludzie/
https://www.prchiz.pl/prchizlinkipopup.html
http://patroni.waw.pl/
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b60.Kalendarz-ekumeniczno-miedzyreligijny/2019-01-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuaria_maryjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_maryjne_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Upad%C5%82y_anio%C5%82


MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI: 
https://voxdomini.pl/archiwa/modlitwy-i-nabozenstwa/do-najsw-serc-jezusa-i-

maryi/   TAJEMNICE MARYJI: http://louisgrignion.pl/tajemnica-maryi.html 

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA bo KTÓŻ JAK BÓG: 
https://www.youtube.com/channel/UCu-

ZGe61fNpK3PbUN0neb5A https://youtu.be/uegepHefkc8 

 

 
 
 

 
 
MB Fatimska była już w Moskwie: 

https://www.niedziela.pl/artykul/108605/nd/Matka-Boza-Fatimska-byla-juz-w-Moskwie 

INFORMACJE O FATIMIE: https://www.fatima.pt/pl NA ŻYWO: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online- 

 

FATIMA - OBJAWIENIE ANIOŁA: http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-aniola 

OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ: http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-matki-bozej 

Video - koniecznie zobacz: https://youtu.be/ArNyrG72hdo https://youtu.be/GynSuRTqmVk 

I SOBOTY: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/519-pierwsze-soboty-w-polsce-i-na-wiecie-o-z 

 

http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica https://www.soboty.pl/#o-fatimie 
 
 

 

 

 prace/ oznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos- 

Rabka - Zdrój, ul. Zakopiańska Rabka - Zdrój, ul. Zakopiańska 

http://przydroznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos-prace/ 

 

https://voxdomini.pl/archiwa/modlitwy-i-nabozenstwa/do-najsw-serc-jezusa-i-maryi/
https://voxdomini.pl/archiwa/modlitwy-i-nabozenstwa/do-najsw-serc-jezusa-i-maryi/
http://louisgrignion.pl/tajemnica-maryi.html
https://www.youtube.com/channel/UCu-ZGe61fNpK3PbUN0neb5A
https://www.youtube.com/channel/UCu-ZGe61fNpK3PbUN0neb5A
https://youtu.be/uegepHefkc8
https://www.niedziela.pl/artykul/108605/nd/Matka-Boza-Fatimska-byla-juz-w-Moskwie
https://www.fatima.pt/pl
https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online-
http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-aniola
http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-matki-bozej
https://youtu.be/ArNyrG72hdo
https://youtu.be/GynSuRTqmVk
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/519-pierwsze-soboty-w-polsce-i-na-wiecie-o-z
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica
https://www.soboty.pl/#o-fatimie
http://przydroznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos-prace/
http://przydroznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos-prace/
http://przydroznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos-prace/


Gietrzwałd: https://www.pch24.pl/grzegorz-braun--tajemnica-gietrzwaldu---matka-boza-i-jej-plan-dla-polski--video-,61931,tv.html 

Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Do tej pory to jedyne objawienia 

na ziemiach polskich. Matka Boża objawiła się dziewczynkom nad klonem przed miejscowym kościołem. W ich 

relacjach pojawia się opis Maryi jako „Jasnej Pani”, siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus, pośród Aniołów. 

Przemawiała do nich PO POLSKU, co miało w ówczesnych czasach szczególne znaczenie, gdyż Gietrzwałd należał 

wtedy do zaboru pruskiego, gdzie ludność poddawana była intensywnej germanizacji. 

 
Modlitwa różańcowa była warunkiem odzyskania wolności przez Kościół katolicki w Polsce, który cierpiał wówczas 

prześladowania po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim, a w zaborze pruskim jego wpływy zostały 

ograniczone, gdyż nastał okres Kulturkampfu (czyli walki rządu pruskiego z Kościołem na gruncie politycznym i 

ideologicznym). Maryja jednak w jednym z objawień obiecała: jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół 

nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Tak też się stało, chociaż władze pruskie w 

sposób negatywny odniosły się do objawień i starały się ograniczać pielgrzymki do Gietrzwałdu. - http://www.nasza- 

arka.pl/2002/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=7 
 

 

Lourdes - Sanktuarium: https://marypages.com/objawienia-matki-bo%C5%BCej-w-lourdes-pl/?lang=pl 

Video: https://youtu.be/PyTtpwJc05M https://youtu.be/I_0UiudWsAc 
 

https://www.pch24.pl/grzegorz-braun--tajemnica-gietrzwaldu---matka-boza-i-jej-plan-dla-polski--video-%2C61931%2Ctv.html
http://www.nasza-arka.pl/2002/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=7
http://www.nasza-arka.pl/2002/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=7
https://marypages.com/objawienia-matki-bo%C5%BCej-w-lourdes-pl/?lang=pl
https://youtu.be/PyTtpwJc05M
https://youtu.be/I_0UiudWsAc


CZĘSTOCHOWA 

Dla Pielgrzymów: http://jasnagora.pl/ 

 

HEJNAŁ: https://youtu.be/MshwgDqDocE 

 
Informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra 

 
 
 
 

 

Millenium 1966, 
bez Papieża 
Pawła VI: 
http://parafia.rabka.swmm.eu/ 

ogloszenia_2015_06_28.php 
 

Foto: 
http://polonicaliturgica.blogspot.com/ 

2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html 

 

16.04.1966 
https://nowahistoria.interia.pl/kar 

tka-z-kalendarza/news-16- 

kwietnia-1966-r-obchody- 

milenium-chrztu-polski-zaklocone- 

,nId,1717440#utm_source=paste& 

utm_medium=paste&utm_campai 

gn=firefox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Złodziej w sutannie”. Video:  https://vod.tvp.pl/website/zlodziej-w-sutannie,33746186    https://gloria.tv/video/bKwQifzjRnY31FDUeZW1mNaEr 

    Ksiądz Infułat Józef Wójcik w 1972 roku... włamał się na Jasną Górę po Obraz Matki Bożej.

Maryjo, Królowo Polski, 

Maryjo, Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

CZUWAM. 

http://jasnagora.pl/
https://youtu.be/MshwgDqDocE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_06_28.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_06_28.php
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-%2CnId%2C1717440#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox
https://vod.tvp.pl/website/zlodziej-w-sutannie,33746186
https://gloria.tv/video/bKwQifzjRnY31FDUeZW1mNaEr


strona Bazyliki: http://basilica.mxv.mx/web1/-home/index.html Pisz w zakładce: „Peticones a la 

Guadalupana”. 

 
S 

   

GUADALUPE 
 

Kamera: http://kameryinternetowe.blogspot.com/2011/09/video-bazylika-w-guadalupe.html 

Msza na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=rT9kgxw8Bac&feature=youtu.be Oczy są jedną z największych zagadek nauki. 
https://pl.aleteia.org/2016/12/12/co-mozna-zobaczyc-patrzac-w-oczy-matki-bozej-z-guadalupe/ 

 

Piekary Śląskie 
Wirtualny spacer: http://bazylikapiekary.pl/wirtualnyspacer/index.html 

 

Historia Sanktuarium w Piekarach Śląskich - 
http://www.bazylikapiekary.pl/index.php/historia-kultu 

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej 
kopia w Piekarach Śl. oryginał w Opolu 

 

 

LORETTO cudowne schody Św. Józefa 

w kaplicy, Santa Fe, USA, New Mexico. 
http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum/01-05-2010/schody_jozefa.htm 

 

http://www.cadblog.pl/CADblog_cudowne_spiralne_schody_sw_Jozefa_i_CAD.htm 

 

Modlitwy do Św. Józefa: 
https://stacja7.pl/modlitwa/3-modlitwy-do-sw-jozefa-na-kazda-okazje/ 

 

 Litania do św. Józefa 
 

 

 
 

Cudowna melodia z płaszcza Matki Bożej z Guadalupe:  https://youtu.be/Yv9AaAYdtdw 
Zagadka oczu Matki Bożej z Guadalupe. Co kryją? [Pixel]: https://youtu.be/R91PRGg2EsI 
"La Guadalupana" po polsku: https://youtu.be/sZEXWUZatME 
La Guadalupana: https://youtu.be/iPTAVUJQorQ 
Tajemnice Guadalupe. Po raz pierwszy na polskim YT!: https://youtu.be/VPiynMZmLIo 
Meksyk 7 - BAZYLIKA MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE, MEXICO CITY: https://youtu.be/IC_nNCS-0PA 

http://basilica.mxv.mx/web1/-home/index.html
http://basilica.mxv.mx/web1/-home/index.html
http://kameryinternetowe.blogspot.com/2011/09/video-bazylika-w-guadalupe.html
https://www.youtube.com/watch?v=rT9kgxw8Bac&feature=youtu.be
https://pl.aleteia.org/2016/12/12/co-mozna-zobaczyc-patrzac-w-oczy-matki-bozej-z-guadalupe/
http://bazylikapiekary.pl/wirtualnyspacer/index.html
http://www.bazylikapiekary.pl/index.php/historia-kultu
http://adonai.pl/modlitwy/?id=60
http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum/01-05-2010/schody_jozefa.htm
http://www.cadblog.pl/CADblog_cudowne_spiralne_schody_sw_Jozefa_i_CAD.htm
https://stacja7.pl/modlitwa/3-modlitwy-do-sw-jozefa-na-kazda-okazje/
http://www.apostol.pl/modlitwy/litanie/litania-do-%C5%9Bw-j%C3%B3zefa
https://youtu.be/Yv9AaAYdtdw
https://youtu.be/R91PRGg2EsI
https://youtu.be/sZEXWUZatME
https://youtu.be/iPTAVUJQorQ
https://youtu.be/VPiynMZmLIo
https://youtu.be/IC_nNCS-0PA


Święta Anno uproś 

wnuka, Niechaj każdy 

mo,To co szuko! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restauracja Alba: http://restauracjaalba.ennergo.pl/index.html 

 

12 warstwowy torcik 12 Apostołów! 
Chcecie spróbowad? Restauracja Alba na Rynku: http://restauracjaalba.ennergo.pl/index.html 

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 
http://swanna.com.pl/historia-sanktuarium-gory-sw-anny/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://restauracjaalba.ennergo.pl/index.html
http://restauracjaalba.ennergo.pl/index.html
http://swanna.com.pl/historia-sanktuarium-gory-sw-anny/


- 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PIERŚDCU koło Skoczowa 
 
 

Sanktuarium: 
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piersci 

ec-sanktuarium-swietego-mikolaja/ 
 

Legenda: http://www.nasza- 

arka.pl/2003/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=9 
 

 

 

https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piersciec-sanktuarium-swietego-mikolaja/
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piersciec-sanktuarium-swietego-mikolaja/
http://www.nasza-arka.pl/2003/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=9
http://www.nasza-arka.pl/2003/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=9


 
 

 
 

 
ADWENT 

Adwent 

Adwent 

Historia i znaczenie Adwentu 

> Teksty rekolekcji adwentowych 

Roraty 

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny/ 

 

 

 

 

 
 

Okres Bożego Narodzenia 

 
 Uroczystość Bożego Narodzenia 

 Uroczystość Bożego Narodzenia - Greccio 

 Uroczystość Bożego Narodzenia 2005 

C+M+B - co to właściwie znaczy? 

 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

 Święto Świętej Rodziny 

 Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 

 Święto Chrztu Pańskiego 

 

 

 

 
I cz. Okresu Zwykłego 

w ciągu roku 

 
 O jedności (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan) 

 Święto Ofiarowania Pańskiego 

 Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego 

 Św. Walenty... 

 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

 

 

 

 

 
Wielki Post 

 
 Środa Popielcowa 

Wielki Post 

 Droga krzyżowa 

 Uroczystość św. Józefa 

Niedziela Palmowa 

 

 
> Teksty rozważań wielkopostnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O K 
 

KOŚCIELNY 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=artykuly.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=artykuly.php


 

 

 
Triduum Paschalne 

Triduum Paschalne 

Wielki Czwartek 

Liturgia Wielkiego Czwartku 

 Liturgia Wielkiego Piątku 

Liturgia Wielkiej Soboty 

 Święte Triduum Paschalne - Wielki Piątek i Wielka Sobota 

 

 

 

 

 

 

 
Okres Wielkanocny 

 
 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

 Obraz Miłosierdzia Bożego (+fragmenty Dzienniczka św. s. 

Faustyny) 

 Kult Bożego Miłosierdzia 

 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

Maj 

 Wspomnienie św. Floriana 

 Dni Krzyżowe 

Via Lucis - Droga Światła 

 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 

 
 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 Uroczystość Bożego Ciała 

 Uroczystość Bożego Ciała 

 Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Okres Zwykły 

 Święto Przemienienia Pańskiego 

 Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

 Wspomnienie św. Jacka 

 Uroczystość NMP Częstochowskiej 

 Święto Narodzenia NMP 

 Święto Podwyższenia Krzyża św. 

 
 

 

 
II cz. Okresu Zwykłego 

w ciągu roku 

Różaniec: 

 
 Październik miesiącem Różańca św. 

 Różaniec misyjny 

 Rozważania Różańca Świętego - Tajemnice Światła 

 Różaniec metodą dominikanów francuskich 

 Dopowiedzenia do części radosnej różańca dominikańskiego 

 Dopowiedzenia do części światła różańca dominikańskiego 

 

 

 

 Brak zasięgu serca 

1, 2 listopada 

 Uroczystość Wszystkich Świętych 

 Uroczystość Wszystkich Świętych 

 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (dzień zaduszny) 

 Uroczystość Chrystusa Króla 

 

 

 

 

ROK LITURGICZNY - http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,rok-liturgiczny 
 

SŁOWNIK - A B C D D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
 

 

 

 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia%2Crok-liturgiczny
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/A
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/B
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/C
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/C
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/D
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/E
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/F
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/G
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/H
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/I
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/J
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/K
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/L
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/L
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/M
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/N
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/O
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/%C3%93
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/P
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/Q
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/R
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/%C5%9A
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/T
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/U
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/V
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/W
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/X
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/Y
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/Z
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/Z
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/%C5%BB
http://liturgia.wiara.pl/slownik/67d9a.Slownik-liturgiczny/litera/%C5%BB


 + ROK 

SYMBOLE ADWENTOWE: Symboliczne schody, przesuwa się coraz niżej figurkę Dzieciątka Jezus,  świeca roratna, 
biała kokarda, którą jest przepasana Roratka mówi o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny. 
W Polsce w XIII w. przed ołtarzem w katedrze stawali przedstawiciele wszystkich 7 stanów - król, prymas, 

senator, szlachcic, żołnierz, kupiec, chłop. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odp. na jego pytanie: 
"Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów jestem na sąd Boży". Codziennego udziału w tej Mszy Św. przestrzegali 

królowie Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i 

Anna, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane były nie tylko w czasie 

Adwentu, a w 1545 roku utworzono, przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, specjalną 

kapelę śpiewaczą Rorantystów. Był to 9 osobowy zespół męski, złożony wyłącznie z duchownych polskiego 

pochodzenia, a dochody na ich utrzymanie płynęły z żup wielickich i bocheńskich, cła krakowskiego i dziesięcin z 

podkrakowskich wsi. Rorantyści śpiewali głównie w Kaplicy Zygmuntowskiej. Repertuar zespołu był bardzo ambitny, 

śpiewali bowiem wielogłosowe utwory na 4-5 głosów. W XVII w. poziom zespołu zaczął podupadać wskutek 

powstania konkurencyjnej wokalno-instrumentalnej kapeli katedralnej, lepiej odpowiadającej gustom epoki baroku. 

W niektórych dzielnicach Polski istniał zwyczaj odrąbywania Adwentu.- Trombita jest jednym z najstarszych 

polskich instrumentów muzycznych. Jest to drewniany instrument dęty, długości 1-2 m. wykonywany z pnia młodej 

olchy lub wierzby. W Krakowie, kapela grała hejnał o 400 na instrumentach dętych z Wieży Mariackiej. Było to aluzją 

do zapowiedzianego wezwania Archanioła na Sąd Ostateczny w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. 

Wierni powszechnie zobowiązywali się do postu. Dlatego wymownym gestem w przeddzień Adwentu było 

czyszczenie patelni a nawet łyżki, z pozostałości po tłuszczach. Patelnię wypalano w ogniu, zaś łyżki 

wygotowywano we wrzącej wodzie. W środy i piątki starano się zachowywać post ścisły. Szczególne nasilenie 

postu przypadało w III tygodniu Adwentu, kiedy obchodzono tzw. suche dni. Zasady postu w tak rygorystycznej 

formie dotyczyły wszystkich. Z praktykowanych wstrzemięźliwości nie zwalniano dzieci. 

W Święcanach przed świętami organista roznosił kartki uprawniające do spowiedzi i na tej podstawie ksiądz 

proboszcz kupował, potrzebne do świątecznej Komunii świętej, komunikanty. Z motywów pokutnych nie 

dbano zbytnio o zewnętrzny wygląd. Nie wolno było np. używać lustra, chyba, że było ono niezbędne przy 

goleniu. W kościele ołtarze również nie były ozdabiane kwiatami. Nieodzowną praktyką ostatnich dni Adwentu 

jest urządzanie Nowenny do Dzieciątka Jezus. Zygmunt Gloger zaświadcza, że „jak daleko sięgały granice 

Rzeczypospolitej, tak odprawiają się dotąd Roraty. W północnych Węgrzech, tj. na Spiżu, Roraty pozostały 

pomnikiem panowania polskiego za Karpatami”.

 

SYMBOLE NA BOŻE NARODZENIE: Szopka, w centralnym miejscu, przy której śpiewa się Kolędy. Sianko na stole, na białym    
obrusie symbolizuje ubóstwo. Biały obrus symbolizuje czystość duszy człowieka. Opłatek symbolizuje Jezusa; Chleb z 
Nieba: Komunia Święta. Drzewko, symbol drzewa wiadomości dobra i zła z Raju, a na nim Czerwone jabłka, symbol 
grzechu pierworodnego Łańcuch symbol szatana, który skusił Adama i Ewę.  
 

O stosownej porze Rodzina gromadzi się, aby rozpocząć Wieczerzę Wigilijną. Dla utrzymania charakteru religijnego  

trzeba powyłączać TV i Telefony, i nie słuchać Radia. Wszyscy klękają i modlą się, a potem w duchu i przebaczenie łamią 

się opłatkiem i składają sobie życzenia. Po zakończeniu Wieczerzy następuje obdarowywanie się prezentami. 

Czuwanie Wigilijne całej rodziny aż do „Pasterki”; śpiewanie kolęd, modlitwy, opowiadania Dziadków i Rodziców o 

Wigiliach z ich dzieciństwa i inne formy czuwania przyjęte tradycyjnie w Rodzinie. 
 

 
 

Księga Liturgiczna "Obrzędy Błogosławieństw" T. II, s. 242,  podaje, że 

piszemy na drzwiach mieszkania: „ CHRISTUS  + MANSIONEM  + 
BENEDICAT  + ROK”. Niech Chrystus błogosławi temu domowi,                          

gdzie: „ + ”, to nie plusik, lecz Krzyżyk,czyli znak Błogosławieństwa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awieca_roratna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupy_krakowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupy_krakowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziesi%C4%99cina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Zygmuntowska_na_Wawelu
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok


WIELKI POST: Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów mięsnych, 

obowiązuje od 14 roku życia we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś 

Uroczystośd. Nie obowiązuje w Oktawie Wielkanocy. Dni Oktawy Bożego Narodzenia nie są 

Uroczystościami więc piątek w tej Oktawie piątek jest dniem pokutnym. 

Wstrzemięźliwość i post ścisły (3 posiłki w ciągu dnia, w tym tylko 1 do syta) obowiązują od 18 - 60 roku 

roku życia w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. 

Powstrzymywanie się od zabaw hucznych obowiązuje w piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu. 
 

 

 

Kalwaria: http://bankfoto.info/zdjecia/p18_8634_1024jerozolima_kalwaria/ 

Kalwaria Zebrzydowska: https://bernardyni.pl/klasztory/kalwaria-zebrzydowska/ 

W Kościołach Wschodnich: http://unici.pl/content/view/51.html 

GALERIA: http://nettg.pl/news/109262/miejsce-najswietsze-ze-swietych-galeria 

Zwyczaje: http://podrozewagabundy.pl/2016/03/14/zwyczaje-wielkanocne-w-wybranych-regionach-polski/ 

ŚWIĘTY OGIEŃ: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/jerozolima-cud-ognia-swietego-powtorzyl-sie-w-tym-roku-2018-04 

 
 

 
Wielkanoc w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - Jedynka ... 

Pesach to żydowskie święto zimowo-wiosennego przesilenia, ale przede wszystkim wspomnienie 

cudownego przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Ze śmierci, która groziła im z rąk ścigających 

rozwścieczonych Egipcjan ku życiu i wolności na drugi brzegu. 
 

Jakie są podobieństwa między Wielkanocą świętowaną dzisiaj a w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa? Czym jest Dies Natalis? Zapraszamy do wysłuchania 
audycji: https://www.polskieradio.pl/7/5410,labirynt-historii

http://bankfoto.info/zdjecia/p18_8634_1024jerozolima_kalwaria/
https://bernardyni.pl/klasztory/kalwaria-zebrzydowska/
http://unici.pl/content/view/51.html
http://nettg.pl/news/109262/miejsce-najswietsze-ze-swietych-galeria
http://podrozewagabundy.pl/2016/03/14/zwyczaje-wielkanocne-w-wybranych-regionach-polski/
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/jerozolima-cud-ognia-swietego-powtorzyl-sie-w-tym-roku-2018-04
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK-eSwmpzaAhWUiqYKHTuxAmAQFgg5MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F7%2F5410%2FArtykul%2F2081773%2CWielkanoc-w-pierwszych-wiekach-chrzescijanstwa&usg=AOvVaw0DjksKN6LYipONfpj2oMfJ
https://www.polskieradio.pl/7/5410%2Clabirynt-historii
https://www.polskieradio.pl/7/5410%2Clabirynt-historii


Jak dostać się do Nieba: https://pl.aleteia.org/2017/01/08/jak-dostac-sie-do-nieba-najlepiej-uczy-mnie-tego-dwuletnie-dziecko/ 

 

 

Bogaty ojciec chciał pokazać synowi, jak żyją biedni: Pewnego dnia, bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na 

wieś, aby pokazać mu, jak żyją biedni ludzie. Spędzili kilka dni i nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć 

życie zupełnie inne od swojego. Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: -„Jak ci się podobała nasza 

wycieczka?” -„Było fantastycznie, tato!” -„I już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie?” – dopytywał ojciec. -„Tak, już 

wiem” -„No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży” Syn odpowiedział: „Zobaczyłem, że my 

mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają strumyk bez 

końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My mamy mały 

kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy służących, którzy nam służą, 

a oni służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My mamy wysokie mury, które nas bronią, a ich 

chronią przyjaciele”. Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Wtedy chłopiec dodał: 

„Dziękuję ci tato, że pokazałeś mi, jak bardzo biedni jesteśmy”. Ta wspaniała historia ma nam pokazać, że bogactwo 

to nie tylko pieniądze, szlachetne kamienie, piękne budowle. To przede wszystkim to, co uznamy za bogactwo, czyli 

przyjaciele, niebo pełne gwiazd, możliwośd kąpieli w czystym strumyku. Doceniajcie to, co macie. - 

http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo,55692.html

 
 

 

Polskie legendy: Dawno temu, kiedy władcą Polski został Bolesław Wstydliwy, po całej Europie rozjechali 

się posłowie książęcy, szukając dla księcia dobrej żony. Zgodę na małżeństwo wyraziła królewna węgierska 

Kinga. 

 

Przed ślubem z Bolesławem poprosiła swego ojca, aby w wianie nie dawano jej ani złota, ani kamieni 

szlachetnych. Uważała, że to nie przynosi ludziom szczęścia, a poza tym uważała Polskę za bogaty kraj. 

Pragnęła za to otrzymać sól, którą mogłaby dać swoim przyszłym poddanym. Król Węgier spełnił jej prośbę 

i podarował jej najwspanialszą kopalnię soli w kraju. Kinga była niezwykle wdzięczna ojcu za ten wspaniały 

dar. Udała się do kopalni i wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień. Później wyruszyła w długą drogę 

do kraju swego przyszłego męża. Wzięła ze sobą cały orszak, w tym węgierskich górników. 

Bolesław powitał Kingę chlebem i solą i wyprawiono huczne wesele. Małżonkowie żyli zgodnie i szczęśliwie. 

Wkrótce Kinga stwierdziła, że nadszedł czas, aby odszukać jej wiano. Poleciła więc górnikom, aby zaczęli 

szukać soli. Po niedługich poszukiwaniach znaleziono ją w małej wiosce nieopodal Krakowa, zwanej 

Wieliczką. W pierwszej bryle soli ukryty był zaręczynowy pierścień Kingi. Szczęśliwa królewna rozpoznała go 

i dziękowała Bogu, że w jej nowej ojczyźnie udało się odnaleźć tak drogocenny skarb, jakim jest sól. 

Kinga długo i mądrze panowała wraz ze swym mężem, a po latach za jej zasługi dla Polski, została świętą. 

Św. Kinga - http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html

 

 

http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
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Legenda o Świętym Marcinie - W zamierzchłych czasach, na Węgrzech, 
urodził się chłopiec, któremu rodzice nadali imię Marcin. Gdy był 
mały, wraz z całą rodziną przeniósł się do Włoch i tam dorastał. Będąc 
już młodzieńcem, w pewien zimowy wieczór Marcin jechał na swym 
koniu, zmierzając do domu. Kopyta głucho dudniły o zmarzniętą 
ziemię, a jeździec mocniej otulił się płaszczem przed przejmującym 
zimnem. Nagle na skraju drogi dostrzegł skuloną postać. Gdy 
podjechał bliżej, zobaczył półnagiego nędzarza. Bez wahania odciął 

znaczny kawałek swojego podszytego futrem płaszcza i otulił nim biedaka. Oddał mu też sakiewkę 
pełną złotych monet, ratując go tym samym od pewnej śmierci. Tej samej nocy Marcin miał niezwykły 
sen. Śniło mu się, że to sam Jezus Chrystus przybrał postać biedaka. To sprawiło, że Marcin 
zdecydował się wstąpić na drogę kapłaństwa. Wiele lat później, wbrew swej woli, został wybrany na 
biskupa Tours. Uciekając przed posłańcami mającymi poinformować go o tym zaszczycie, postanowił 
ukryć się w komórce z drobiem. Jednak gęsi ani myślały siedzieć cicho i głośnym gęganiem zdradziły 
kryjówkę Marcina. Od tamtej pory gęś - zwana gąską świętomarcińską, stała się atrybutem świętego 
Marcina i jest przedstawiana na jego licznych wizerunkach. YouTube: Legenda o św. Marcinie

 
 

Polskie legendy: Stopka królowej Jadwigi - Dawno temu do 

Polski przybyła młoda i piękna królewna węgierska Jadwiga i 

została żoną króla Władysława Jagiełły. Jako królowa Polski 

zamieszkała w Krakowie na Wawelu. Pokochała to miasto i 

codziennie spacerowała po krakowskich uliczkach, postanowiła 

również oddać wszystkie swoje klejnoty na rozbudowę 

Uniwersytetu Krakowskiego, a także na budowę nowego kościoła. 

Miejscy rajcy z radością znaleźli odpowiednie miejsce pod budowę 

i rozgłosili, że szukają do pracy wielu murarzy i kamieniarzy. Z 

całego królestwa zaczęli przybywać chętni do pracy przy budowie. 
 

Wśród nich był młody kamieniarz, który miał zajmować się ciosaniem kamiennych bloków. Codziennie 

ciężko i sumiennie pracował i nawet nie wiedział, że królowa często obserwuje pracujących mężczyzn. Cały 

Kraków ogarnęła radość, że tak szybko powstaje kolejny, piękny kościół. Jednak pewnego dnia młody 

kamieniarz spóźnił się do pracy, a potem przez cały dzień pracował zamyślony, nie uśmiechając się ani nie 

podśpiewując. Nie usłyszał nawet okrzyków, gdy na placu budowy pojawiła się królowa Jadwiga. Wszyscy 

wstali ze swoich miejsc, aby się pokłonić, tylko kamieniarz siedział i ciężko wzdychał, nie zauważając 

całego zamieszania. Jadwiga zauważyła zasmuconego mężczyznę i podeszła do niego pytając: - Jakie masz 

zmartwienie dobry człowieku? Kamieniarz podniósł głowę i ujrzawszy królową zerwał się na równe nogi, 

po czym pokłonił się nisko i rzekł: - Pani, zostawiłem w domu bez opieki chorą żonę i gromadkę dzieci. Nie 

mam pieniędzy nawet na to, żeby wezwać do niej medyka. Królowa przyjrzała się młodemu kamieniarzowi, 

postawiła stopę na obrabianym właśnie kamieniu, odpięła od swojego bucika złotą klamrę i podała ją 

mężczyźnie. - Weź tą klamerkę dobry człowieku i wezwij medyka do swojej żony - powiedziała 

uśmiechając się i odeszła. Młody kamieniarz natychmiast pobiegł do domu, a nazajutrz wrócił szczęśliwy do 

pracy, gdyż jego żona czuła się już o wiele lepiej. Ochoczo zabrał się do pracy, a gdy zaczął ociosywać 

kamień, na którym królowa oparła nogę, jego ręka z dłutem zamarła w powietrzu. Na samym szczycie 

kamienia widniał bowiem odcisk królewskiej stopy. - To cud! - wykrzyknął - Popatrzcie ludzie, to 

prawdziwy cud! Wszyscy zebrali się wokół kamienia i patrzyli ze zdumieniem. Majster pokręcił tylko głową 

i rzekł: - Nasza królowa świętą zostanie. Nawet kamienie miękną pod jej stopami. Widząc cudowny odcisk 

cały Kraków wpadł w zachwyt. Każdego dnia tłumy mieszkańców przychodziły na plac budowy, żeby 

popatrzeć i dotknąć kamienia. Miejscy rajcy kazali zostawić nieociosany kamień i wmurować go w ścianę 

powstającego kościoła, aby nawet po wielu latach ludzie mogli oglądać cudowny odcisk stopki królowej. 

I tak jest po dziś dzień - kamień możemy podziwiać w jednym z krakowskich kościołów, a dobra królowa 

Jadwiga została świętą. http://www.sodalicja.org/ikonografia/index.html Stopka królowej Jadwigi 
 

http://www.sodalicja.org/ikonografia/index.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-stopka-krolowej-jadwigi.html


B A J K I T E R A P E U T Y C Z N E : 
1/. Był sobie kiedyś chłopiec, który miał pewien kłopot – bardzo często robił innym ludziom różne przykre rzeczy. 

Jego ojciec bardzo się martwił i szukał sposobu by chłopiec zrozumiał jak bardzo jego postępowanie jest 

dokuczliwe. Pewnego dnia postanowił dać synowi torebkę gwoździ i powiedział, by wbijał jeden w płot ich 

ogrodu za każdym razem, gdy straci cierpliwość lub będzie chciał kogoś obrazić. Pierwszego dnia chłopiec wbił 37 

gwoździ.                                       W następnych tygodniach nauczył się kontrolować siebie i liczba gwoździ 

wbijanych w płot zmniejszała się z dnia na dzień. Chłopiec zauważył, że łatwiej jest mu kontrolować siebie, niż 

wbijać gwoździe. Wreszcie nadszedł taki dzień, kiedy chłopiec nie wbił już żadnego gwoździa. Poszedł zatem 

do ojca  i powiedział mu, że tego dnia nie wbił żadnego gwoździa, a ojciec polecił mu, by teraz wyjął jeden gwóźdź 

za każdym razem, gdy nie straci cierpliwości. Mijały dni, aż w końcu chłopiec mógł przyjść do ojca i powiedzieć, że 

wyjął już wszystkie gwoździe. Ojciec i syn poszli razem, by zobaczyć płot i ojciec powiedział: Synu, zachowywałeś 

się dobrze, ale spójrz teraz na te dziury. Ten płot nigdy już nie będzie taki, jak na początku. Kiedy kogoś obrażasz i 

kiedy mówisz mu coś złośliwego, zostawiasz w nim rany takie, jak tutaj. Możesz komuś wbić nóż w plecy i później 

go wyjąć, ale zawsze pozostanie rana. Mało ważne jest, jak często będziesz kogoś przepraszał – rana pozostanie 

już na zawsze. Zranienie słowne robi tyle samo szkód, co zranienie fizyczne. Pamiętaj, że przyjaciele zaś są rzadkim 

darem, rozśmieszają Cię i podnoszą na duchu. Są gotowi Cię wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz i otwierają przed 

Tobą serce. Pokazuj im, jak bardzo ich kochasz i rób wszystko, żeby ich nie ranić; http://madziowy.pl/opowiesc-o-

chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/ 

2/. Pewnego dnia ojciec i syn postanowili udać się na targ. Aby tam dotrzeć, musieli przejść po drodze przez cztery  miejscowości. Ojciec zwrócił się do syna tymi 

słowami: Usiądź na ośle, a ja będę szedł obok. Gdy przechodzili przez pierwszą miejscowość, mieszkańcy szeptali: Patrzcie, koniec świata! Syn, który jest 

młodszy od ojca, siedzi na ośle, a biedny staruszek musi iść piechotą. Ojciec usłyszał to i zwrócił się do syna: Posłuchaj, ludzie mówią o nas źle. Lepiej będzie, 

jak ja usiądę na ośle, a ty pójdziesz piechotą. Tak też zrobili. Gdy przechodzili przez drugą miejscowość, usłyszeli szemrzących: No popatrz tylko, ojciec siadł na 

osła, a dziecko idzie piechotą wśród tylu niebezpieczeństw! To usłyszawszy, ojciec i syn, aby uniknąć nieprzychylnych komentarzy, postanowili obaj dosiąść 

osła. Gdy przechodzili przez trzecią miejscowość, posłyszeli takie głosy krytyki: Biedny osioł! Musi dźwigać cały ten ciężar, ludzie nie mają szacunku dla 

zwierząt!. Usłyszawszy to, uznali, że najlepszym wyjściem będzie, jeśli dalej obaj pójdą na piechotę. Gdy dochodzili do czwartej miejscowości, usłyszeli drwiące i 

wyśmiewające ich głosy: Popatrzcie no jacy głupcy. Mają osła, a idą piechotą!. Ojciec i syn popatrzyli na siebie i doszli do wniosku, że skoro i tak ciągle byli 

krytykowani,  najlepiej byłoby, gdyby zachowywali się w taki sposób, jaki sami uważali za słuszny i stosowny. Pamiętaj – jeżeli, jesteś pewien, że robisz dobrze – rób 

swoje, i nie przejmuj się, co o tym mówią inni, bo i tak zawsze znajdą się tacy, którzy Cię skrytykują; http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-

opinie-otoczenia/#more-2560

 

http://madziowy.pl/opowiesc-o-chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/
http://madziowy.pl/opowiesc-o-chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/
http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560
http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560
http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560


 

Tutaj możesz kupić bilet na Kasprowy Wierch                                                                          

na wybrany dzień i godzinę: pkl.pl                                                         

Bilety dostępne są też w biletomatach PKL na terenie 

Zakopanego: https://www.sklep.pkl.pl/grupy-

produktow/index,4,tourpassy.html 

   

 

Kolej linowa Czantoria – 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr 

Garaventa Group o długości 1 640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na 

godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu – 8 

minut. Łatwiejsze i komfortowe wsiadanie i wysiadanie wynikające z nowoczesnego 

rozwiązania technicznego, które powoduje, że kanapy w obrębie peronu zwalniają 

automatycznie swój bieg. Ceny biletu: http://www.czantoria.net/cennik/  Do zobaczenia: 

Sokolarnia. Wieża widokowa na Wielkiej Czantorii   

 

Legendy: https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html 

FILMY: https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6 

Msza: https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6 

Takŏ jes nasza ślónskŏ mŏwa: https://youtu.be/zxU4f59EYEg    godom:  https://youtu.be/FDHSCebAsvc 

"Być Ślązakiem brzmi dumnie..." - Adam Giza, Łukasz Głąb: https://youtu.be/cUcP10BjZSc 

Pieśni Ludowe ze Śląska Chór Uniwersytetu Ekonomicznego i Orkiestra KWK Knurów: https://youtu.be/lIAVTDVL8kU 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Karolinka: https://youtu.be/67OXwHf_EU8 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Szła dzieweczka: https://youtu.be/dBl-ibBbvmo 

Jawor - piosenka ludowa ze Śląska, folk: https://youtu.be/uH5hnRBKvn0 

Poczkaj, powiem mamie - Piosenka ludowa ze Śląska (Polish folk): https://youtu.be/e86f8wB5HCo 

Biesiada Śląska (1999) - IV Gala Piosenki Biesiadnej: https://youtu.be/i5PFRpzw-eo 

„Pieśń o Małym Rycerzu”- śpiewa zespół Śląsk: https://youtu.be/6jw8ymhUyfA 

Stanisław Moniuszko HALKA: https://youtu.be/YoHjQHBi4U8 

Stanisław Moniuszko - "Straszny Dwór":  https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw

 

 

 

 

 

https://www.sklep.pkl.pl/
https://www.sklep.pkl.pl/grupy-produktow/index,4,tourpassy.html
https://www.sklep.pkl.pl/grupy-produktow/index,4,tourpassy.html
http://www.czantoria.net/cennik/
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html
https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
https://youtu.be/zxU4f59EYEg
https://youtu.be/FDHSCebAsvc
https://youtu.be/cUcP10BjZSc
https://youtu.be/lIAVTDVL8kU
https://youtu.be/67OXwHf_EU8
https://youtu.be/dBl-ibBbvmo
https://youtu.be/uH5hnRBKvn0
https://youtu.be/e86f8wB5HCo
https://youtu.be/i5PFRpzw-eo
https://youtu.be/YoHjQHBi4U8
https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw
https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw


Ogrody Goczałkowice-Zdrój, ul. św. Anny 4 -  http://www.kapias.pl/pl/ogrody/534/ogrody-do-zwiedzania-1 ,                                

Znajdziemy tu aleję lipową, labirynt, ogród angielski, wiejski i romantyczny, wrzosowiska, staw z altaną i zaułek 

śródziemnomorski. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw "Zaczarowany ogród".                                                                            
Mapa dojazdu: 100 km -   https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-

Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-

Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2

d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchaj głosy ptaków: http://www.wykop.pl/ramka/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kapias.pl/pl/ogrody/534/ogrody-do-zwiedzania-1
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
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https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
http://www.wykop.pl/ramka/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pobliżu Śląska RESTAURACJA:  http://kogutikurka.pl/,   ul. Uzdrowiskowa 71, Goczałkowice Zdrój.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://kogutikurka.pl/


Serwis Heraldyczno Genealogiczny:                                                                                            

Oto podstawy zasad heraldycznych   i publikacja "Słownika Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", który pozwoli sprawdzić 

ilu ludzi o danym nazwisku występuje w Polsce i jaki jest rozkład terytorialny.  

Możesz też skorzystać z wyszukiwarki - katalogu herbów. Wyszukiwarka umożliwia szukanie herbów według kryterium 

nazwiska, co umożliwia sprawdzenie jakimi herbami posługiwały się w przeszłości osoby o danym nazwisku. 

 

MATERIAŁY DO HISTORII POLSKI: W wielu dziedzinach historii bazy danych są 

jedyną możliwością na dokonanie kolejnych kroków badań. Szczególnie istotne są one w zakresie źródeł 

rozproszonych. Genealogia Polaków prowadzi wiele takich baz danych.                                                                        

- POWSTAŃCY STYCZNIOWI:: bazy osób, bitew, miejsc     

- OFICJALIŚCI PRYWATNI : pogranicze dworu i wsi     

- LISTY NAZWISK  : wiele różnych zestawów, które do dzisiaj są niepełne - np. lista uczniów 

Akademii w Dublanach, lista mieszkańców Okołu krakowskiego, lista zamordowanych w Rzezi Galicyjskiej i 

wiele innych.: https://genealogia.okiem.pl/index2.php 
 

RODY I RODZINY: Genealogia rodzinna to pierwszy i najważniejszy dla wielu 

ludzi dział historii. Ona prowadzi do poznawania wydarzeń historycznych, kultury, 

wartości. 

- ZNAJDŹ NAZWISKO 

- POSZUKWANIA  : wsparcie różnego typu 

 

Genealogia Polaków: https://genealogia.okiem.pl/index2.php

 
 

NARZĘDZIA DLA GENEALOGÓW I HISTORYKÓW: Unikalne, 

autorskie narzędzia pomagają online docierać do potrzebnych informacji. Są gromadzone i aktualizowane 

społecznie z wieloma opcjami. 

- MAPA : to lokalizator miejscowości Rzeczypospolitej (stare nazwy własność, miejsca powstańcze, 

zamki, dwory, parafie, archiwa... 

- LEKSYKON : informacje nauk pomocniczych historii: miary, wagi, herby, mobilia, pieniądz, broń, 

gwara, określenia metrykalne, naukowe i in. 

 

Twoja Historia: https://twojahistoria.pl/   

https://twojahistoria.pl/category/epoka/prehistoria/    

https://twojahistoria.pl/category/epoka/starozytnosc/   

https://twojahistoria.pl/category/epoka/sredniowiecze/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/nowozytnosc/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/xix-wiek/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/1918-1939/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/1939-1945/   

https://twojahistoria.pl/category/epoka/powojnie/  
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Dzieje Polski: https://dzieje.pl/    

 Wiadomości   Polska w XX wieku   Rocznice   Postacie   Kalendaria  

 https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/ 

 

 

 
 

 Encyklopedia: 

 http://twojahistoria.pl/encyklopedia/ 

 https://twojahistoria.pl/category/temat/mity-przeklamania-propaganda/  

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/ 

 

Wikiźródła: https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne 
 1 Dokumenty  

o 1.1 Teksty starożytne 

o 1.2 Teksty średniowieczne 

o 1.3 Teksty nowożytne 

o 1.4 XX w. 

o 1.5 XXI w. 

 2 Konstytucje  

o 2.1 Konstytucje polskie 

o 2.2 Konstytucje innych państw 

 

 
NOWA HISTORIA: https://nowahistoria.interia.pl/#iwa_source=logo 

 
 Drogi do wolności (do 1918)  

 II Rzeczpospolita (1918-1939)  

 Polska walcząca (1939-1944)  

 PRL (1944-1990)  

 Polska współczesna (od 1990)  

 

1 Styczeń   2 Luty   3 Marzec   4 Kwiecień   5 Maj   6 Czerwiec  

7 Lipiec   8 Sierpień   9 Wrzesień   10 Październik   11 Listopad   12 Grudzień 
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Życiorysy.info: https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/    
Wiek, wzrost i waga gwiazd: Wiek, wzrost i waga gwiazd   

Życiorysy i biografie: https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/ 
  

 Aktorzy 

 Duchowni 

 Działacze religijni 

 Działacze społeczni 

 Dziennikarze 

 Filozofowie 

 Kompozytorzy 

 Malarze 

 Modelki 

 Naukowcy 

 Papieże 

 Pierwsze damy 

 Piłkarze 

 Piosenkarze 

 Pisarze 

 Podróżnicy i odkrywcy 

 Politycy 

 Postacie biblijne 

 Prezenterzy telewizyjni 

 Projektanci mody 

 Przedsiębiorcy 

 Przywódcy 

 Reżyserzy 

 Rodzina królewska 

 Różne 

 Satyrycy 

 Sportowcy 

 Święci 

 Władcy Polski 

 Wynalazcy 

 Zbrodniarze
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https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/aktorzy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/duchowni/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/dzialacze-religijni/
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https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/papieze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/pierwsze-damy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/pilkarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/piosenkarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/pisarze/
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https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/projektanci-mody/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/przedsiebiorcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/przywodcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/rezyserzy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/rodzina-krolewska/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/rozne/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/satyrycy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/sportowcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/swieci/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/wladcy-polski/
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Muzeum Historii Polski. Dymińska 13, Żoliborz, Warszawa: http://muzhp.pl/pl/c/1141/siedziba-i-wystawa-stala 

„Mówią Wieki”: http://mowiawieki.pl/index.php?page=main 
Instytut Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/24154,O-IPN.html 

 Wirtualna „Łączka”  

 Aktualności  

 Misja  

 Zespół  

 Baza genetyczna  

 Kresy  

 Odnalezieni  

Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Niezwykły obiekt z końca XIX wieku był „świadkiem” skomplikowanej 

historii miasta. Zajezdnia podobnie jak całe miasto, została zniszczona w czasie wojny, w trakcie walk o Festung Breslau. W 1945 roku, w wyniku 

decyzji mocarstw, Wrocław stał się polskim miastem. Niemieckie Städtische Straßenbahn Breslau zastąpione zostało przez polskie Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Polacy odbudowali częściowo zniszczone zabudowania zajezdni, która odtąd służyła wrocławskim autobusom. To tu 

w sierpniu 1980 roku rozpoczął się strajk wspierający robotników Wybrzeża. Tak rodziła się „Solidarność”, wielomilionowy, pokojowy ruch, który 

sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze i w końcu doprowadził do jej obalenia.: https://www.zajezdnia.org/zajezdnia 
Biblioteka Narodowa: Nasze zbiory są dostępne dla Państwa on-line: 

Otwarty System Archiwizacji - informacja o wszystkich kolekcjach Ośrodka KARTA 
Dokumenty, wspomnienia, dzienniki, wydawnictwa II obiegu - 250 000 stron dokumentów 

Fotografie - ponad 100 000 zdjęć 
Relacje historii mówionej - opisy i fragmenty relacji / https://karta.org.pl/archiwa-0 

Żydowski Instytut Historyczny (ul. Tłomackie 3/5, Warszawa) jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych 

zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.: http://www.jhi.pl/instytut 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA 
Polonik tygodnia.: https://polonika.pl/polonik-tygodnia 

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79, Warszawa. Czynne: Pon., śr., pt.: 08.00-18.00, Czw.: 08.00-

20.00, Sob., niedz.: 10.00-18.00, Wt.: nieczynne: https://www.1944.pl/  

1939:  

-  https://www.prchiz.pl/alef 

- https://historiarabki.blogspot.com/  

- https://dobrodziej.webnode.com.ua/  

- https://www.prchiz.pl/teksty-kluczowe 

- http://www.o2wojnie.cba.pl/Miasta/Rabka-zydzi.php 

- http://www.u3w.rabka-net.pl/2016/sladami/index.html 

- https://fotopolska.eu/Rabka-Zdroj/b54477,Willa_Trzy_Roze.html   

- https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/wrzesniowe-dni.html 

- https://www.kulturowygosciniec.pl/zeszyty/Zeszyty%20Rabczanskie%20nr2.pdf 

- https://www.salon24.pl/u/albatros/691449,pedagodzy-z-kriminalpolizei-w-rabce 

- https://docplayer.pl/15510820-Dlaczego-oni-ktorzy-tyle-przecierpieli-i-przetrzymali-musieli-zginac.html 

- https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/818-rabka-zdroj/99-historia-spolecznosci/137913-historia-spolecznosci  

- http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/328_NAPAD%20NA%20SIEROCINIEC%20W%20RABCE%201946.pdf                                              

- http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/278_ZAG%C5%81ADA%20RABCZA%C5%83SKICH%20%C5%BBYD%C3%93W.pdf   

Rabowanie polskich dzieci to kolejny rodzaj zbrodni, którego dopuścili się niemieccy okupanci. Nie można o nim zapomnieć, ani 

zepchnąć go na boczny tor…  https://misyjne.pl/uprowadzone-polskie-dzieci/ 
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http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/278_ZAG%C5%81ADA%20RABCZA%C5%83SKICH%20%C5%BBYD%C3%93W.pdf
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Multimedia. Zbiór wszelkich materiałów multimedialnych dotykających wszelkiego rodzaju tematów związanych 

z Służbą Bożą sprawowaną dawniej i dziś na Ziemiach Polskich (w porządku chronologicznym,                    wg publikacji 

na portalu): http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/multimedia.html 

1. Obrona Częstochowy ("Potop"). 

2. Ingres Augusta kardynała Hlonda do prokatedry warszawskiej 

3. Pogrzeb Augusta kardynała Hlonda w Warszawie 

4. Procesja w Oktawie Bożego Ciała (Warszawa A. D. 1913 r.)  

5. Procesja w Oktawie Bożego Ciała (Kraków A. D. 1937 r.) 

6. Pielgrzymka do Piekar Śląskich (A. D. 1935)  

7. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla (Poznań A. D. 1937) 

8. Obchody 150-lecia koronacji obrazu św. Józefa w Kaliszu (A. D. 1946) 

9. "Majówka" z Papieżem Benedyktem XVI (A. D. 2006) 

10. Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938) 

11. Ogólnopolski Synod Plenarny (Jasna Góra A. D. 1936) 

12. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki J.Piłsudskiego (Łódź A. D. 1938) 

13. Film dokumentalny o Stefanie kard. Wyszyńskim (TVP A. D. 2007) 

Galeria. Zbiór archiwalnych i współczesnych materiałów zdjęciowych ukazujących i dokumentujących różne 

tradycje i zwyczaje (nie tylko) liturgiczne, które wyrosły i były (lub są do dziś) praktykowane na Ziemiach Polskich.: 
http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/galeria.html 

1. Abp Karol Wojtyła i racjonał św. Królowej Jadwigi 

2. Procesja Bożego Ciała (Kraków circa A. D. 1930) 

3. Boże Ciało w zniszczonej Warszawie (A. D. 1946) 

4. Poświęcenie mostu (A. D. 1931, 1933, 1937) 

5. Pontyfikalna Msza św. polowa kardynała Sapiehy (Kodeń A. D. 1927) 

6. Pontyfikalna Msza św. w Bazylice Mariackiej (Kraków A. D. 1931) 

7. Tysiąclecie Chrztu Polski (Jasna Góra A. D. 1966) 

 
 

Kolej Transkanadyjska: https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/ 

Żyjemy jak królowie: https://paragonzpodrozy.pl/13368/zyjemy-jak-krolowie/ 

Pociągiem dookoła Polski: https://paragonzpodrozy.pl/2899/pociagiem-dookola-polski/ 

Bieszczady: https://paragonzpodrozy.pl/13001/bieszczady-wschodnie-jak-jest-po-ukrainskiej-stronie-bieszczad/ 

Madagaskar: https://paragonzpodrozy.pl/14154/kierunek-madagaskar/                                                                                                    

Tatry: https://paragonzpodrozy.pl/14100/listopadowy-wypad-w-tatry/   
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http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/obchody-150-lecia-koronacji-obrazu-sw.html
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http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/zawod-prymas-polski-film-dokumentalny-o.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/galeria.html
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17 WRZEŚNIA 1939 - NAPAŚĆ ZSRR NA POLSKĘ 

17 września 1939 r., bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona 
wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Po 
napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej 
zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 
22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. 



GODZINA 3:00 

O godz. 3.00 nad ranem zastępca ministra spraw 
zagranicznych ZSRS Władimir Potiemkin przedstawia 
ambasadorowi polskiemu Wacławowi Grzybowskiemu notę 
informującą o upadku państwa polskiego,                                        
nieistnieniu najwyższych organów władzy                                                                                                                              

i wynikającej stąd konieczności ochrony życia i mienia ludności Zachodniej Ukrainy i Białorusi. 

"Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni działań wojennych Polska utraciła 
wszystkie swoje ośrodki przemysłowe i centra kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie 
przejawia oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Tym samym utraciły ważność umowy zawarte 
pomiędzy ZSRS a Polską". 

Uzasadniając wkroczenie Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzano: "Rząd sowiecki nie może pozostać obojętny na fakt, 
że zamieszkująca terytorium Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona własnemu losowi, stała się bezbronna. Wobec 
powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć 
pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie 
środki mające na celu wywikłanie narodu polskiego z nieszczęsnej wojny, w którą wepchnęli go nierozumni przywódcy i umożliwienie mu 
zażycia pokojowej egzystencji". 

Polski ambasador nie przyjmuje noty. 

GODZINA 3:00 - 6:00 

Początek agresji sowieckiej na Polskę. Łącznie siły Armii Czerwonej skierowane w trzech rzutach przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły ok. 1,5 
miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów. 

Rozkaz jak najszybszego uchwycenia ważnych obiektów militarnych w głębi polskiej obrony poprzez skoncentrowane uderzenia rozcinające 
wykonywać miały wydzielone spośród wszystkich armii tzw. grupy ruchome (uderzeniowe). Trzy grupy ruchome Frontu Białoruskiego 
(dzierżyńska, mińska i połocka) otrzymały zadanie opanowania Wilna (poprzez Święciany i Michaliszki), Grodna i Białegostoku (poprzez 
Wołkowysk). Cztery grupy ruchome Frontu Ukraińskiego (15 korpus, szepietowska, wołoczyska i kamieniecko-podolska), po uchwyceniu w 
ciągu pierwszych trzech dni agresji rubieży Kowel-Włodzimierz Wołyński-Sokal, miały wyjść na linię rzeki San. Za nimi postępować miały 
podporządkowane operacyjnie na czas kampanii dowództwu Armii Czerwonej pograniczne oddziały NKWD, likwidując według wcześniej 
przygotowanych list osoby uznane za elementy antysowieckie, mogące utrudnić trwałe umocnienie się na zdobytych terenach. Rozb ite polskie 
linie obrony miały być atakowane frontalnie przez podstawowe siły obu frontów 

Oddziały sowieckie napotykają na opór jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza (m.in. Pułku „Sarny”, Zgrupowania „Małyńsk”, batal ionów: 
„Kleck”, „Ludwikowi”, „Sienkiewicze”, „Dawigródek”) i Wojska Polskiego (często improwizowanych, np. Brygady Rezerwowej Kawalerii 
Wołkowysk) w wielu punktach wzdłuż granicy oraz w głębi polskiego terytorium, m.in. pod Kowlem, Sarnami, Baranowiczami, Dubnem, 
Oranami i Tarnopolem. W organizacji polskiej obrony szczególną rolę odgrywa zastępca dowódcy KOP gen. Wilhelm Orlik-Rückemann. 

REAKCJA SZTABU WOJSKA POLSKIEGO 

Szef sztabu Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza gen. Wacław Stachiewicz wspominał ten dzień: 

"Nie znajduję słów, które by oddały nastrój przygnębienia, jaki zapanował. Ani Naczelny Wódz, ani nikt z nas, oficerów Sztabu, nie miał 
najmniejszych wątpliwości co do charakteru, w jakim Sowiety wkroczyły do Polski. Było dla nas jasne, że dostaliśmy podstępny cios w plecy, 
który przesądzał ostatecznie o losach kampanii i niweczył ostatnią nadzieję prowadzenia zorganizowanej walki na terenie Polski. () W 
pierwszym momencie spontaniczną reakcją na otrzymane wiadomości był odruch bić się z Sowietami. Po prostu trudno było pogodzić się z 
myślą, żeby nowy agresor bez oporu zajmował nasz kraj, żeby bezprzykładny, zdradziecki jego czyn pozostał bez zbrojnej odpowiedzi z naszej 
strony. Szybko jednak nastąpiła refleksja. Czym się bić? Całość wojsk zwrócona była przeciw Niemcom, związana ciężkimi walkam i 
odwrotowymi. Granicę sowiecką dozorowały jedynie słabe oddziały KOP, za którymi znajdowały się różne luźne formacje etapowe, tyłowe, 
dowództwa lokalne i wyewakuowane z zachodniej części Polski itp. Walkę tymi wojskami prowadzić było niemożliwe. A zresztą w jakim celu? 
Wobec masowej inwazji sowieckiej, walka taka żadnego konkretnego rezultatu dać nie mogła. Chodzić mogło tylko o jeden cel - o zbrojną 
demonstrację, protest wobec świata przeciwko podstępnej agresji drugiego wroga. A protestem tym były strzały cofających się oddziałów KOP, 
skierowane przeciw czołowym oddziałom najeźdźcy. Poza to Naczelny Wódz nie chciał wychodzić, widząc niemożliwość i bezcelowość 
jakiejkolwiek walki z Sowietami w tych warunkach". 

Wieczorem 17 września Naczelny Wódz wydał rozkaz : 

"Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie 
natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami - bez zmian. Miasta, 
do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii". 

Rozkaz ten przez część dowódców uznany został za prowokację. Nie pertraktowali, nie zamierzali się ewakuować. 

Wkraczającym oddziałom Armii Czerwonej opór stawiały całe miasta, wśród których najbardziej zacięty i tragiczny bój stoczyło Grodno. Walki z 
Wehrmachtem i Armią Czerwoną toczyła dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie", w skład 
której weszli m.in. marynarze Pińskiej Flotylli Wojennej. 

ORĘDZIE PREZYDENTA RP IGNACEGO MOŚCICKIEGO 

W Kosowie Huculskim Prezydenta RP Ignacy Mościcki wydaje orędzie do obywateli: 

„Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, 
wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc 
obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, 
zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. […] Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu w  
najcięższych warunkach” („Monitor Polski”, 25 IX 1939, nr 213). 

Wieczorem Prezydent RP Ignacy Mościcki i rząd RP przekraczają granicę z Rumunią. 



SOWIECKIE ZBRODNIE NA LUDNOŚCI 

17 września był początkiem sowieckich mordów na polskich oficerach i inteligencji, w 
których oprócz oddziałów wojska sowieckiego i NKWD uczestniczą przedstawiciele 
mniejszości narodowych II RP kolaborujący z sowieckim okupantem. W Grodnie po 
zajęciu miasta Sowieci wymordowali ponad 300 jego obrońców, na Polesiu 150 
oficerów, a w okolicach Augustowa 30 policjantów. 

„Żołnierze! Bijcie oficerów i generałów. Nie podporządkowujcie się rozkazom waszych 
oficerów. Pędźcie ich z waszej ziemi. […] Pamiętajcie, tylko Armia Czerwona wyzwoli 
naród polski z nieszczęsnej wojny. […] Wierzcie nam! Armia Czerwona Związku 
Radzieckiego – to wasz jedyny przyjaciel. Dowódca frontu Ukraińskiego S. 
Timoszenko” (faksymile sowieckiej ulotki, cyt. za: Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów, Londyn 1982, s. 11, s. nlb.). 

Szacuje się, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych 
Polsce represjonowano w różnych formach, od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy 
i zsyłki, po pracę przymusową, ponad 1 milion osób. 

RELACJE ŚWIADKÓW 

„Wojsko sowieckie wkroczyło około godziny 16-tej i natychmiast przystąpiło do okrutnej 
rzezi i bestialskiego znęcania się nad ofiarami, co trwało przez cały dzień. Mordowano 
nie tylko policję i wojskowych, ale tak zwaną burżuazję, nie wyłączając kobiet i dzieci” 
(zeznania polskiego świadka opisującego wydarzenia w miejscowości Rohatyń w woj. 
stanisławowskim we wrześniu 1939 r.; cyt. za: Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów..., s. 11). 
„Sam byłem świadkiem, jak żołnierze sowieccy polowali na oficerów. Między innymi widziałem, jak jeden z dwóch przechodzących obok mnie 
żołnierzy, opuściwszy swego towarzysza, począł biec w przeciwnym kierunku, a na pytanie – dokąd śpieszysz – odpowiedział: zaraz wrócę, 
tylko zabiję tego burżuja” (relacja z zajęcia przez Armię Czerwoną Tarnopola we wrześniu 1939 r.; cyt. za: Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów..., s. 10). 

W sumie w starciach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej 
dostało się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych. 

"POKÓJ I PORZĄDEK" 

28 września 1939 r. podczas kolejnej wizyty Ribbentropa w Moskwie zawarty został 
"Traktat Sowiecko-Niemiecki o Granicy i Przyjaźni", któremu towarzyszyły tajne 
protokoły dodatkowe. We wstępie do traktatu stwierdzano: "Rząd Rzeszy Niemieckiej i 
rząd ZSRR uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie 
swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie 
żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi 
odrębnościami". Ustalono również, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej 
polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej 
agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały 
wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". 

Zgodnie z propozycją Stalina przeprowadzona została korekta podziału terytorialnego ziem polskich. Granica 
pomiędzy ZSRS a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. 

 

 
 

 


