
Kiedy i gdzie Msza Święta: https://www.kiedymsza.pl/mapa/?m=51.919438,19.145136,14  

Ta Strona dla tych, którzy szukają Mszy Św. w innym 
kościele, bo są na wakacjach, lub w innym miejscu niż 
zazwyczaj. Strona sprawdza, skąd się wchodzi i szuka 
w kościołach w okolicy 10km. 

 
 

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

Transmisje:  https://msza-online.net/  lub  http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy    

Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Świętej, 
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: 

 

 

Gdzie i kiedy  

https://parafiarocha.pl/transmisja-mszy-sw/  .  

https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo 

https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=797&Itemid=391  

https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/ 
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„uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fizyczną obecność”. Nic nie 
zastąpi udziału w Mszy Świętej na żywo. " W sytuacjach, w których nie 
jest możliwe udanie się na Mszę Świętą, nie ma też obow. jej zastąpienia" 
inną formą udziału. Nie ma więc obow. słuchania, czy oglądania Mszy 
Św., 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/    
 

 

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 .  

 

Fatima:  https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online     
 

Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/   .  Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo  

RADIA KATOLICKIE:  http://radiokatolickie.pl/stacje/  

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

 

Radio Warszawa: https://radiowarszawa.com.pl/ .  https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ .   

 

Jasna Góra: http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg  .   https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej-2/   

                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                                                                                                                              

Strachocina: https://www.youtube.com/user/Strachocina  

 

 

   Słuchaj 

 

 

 

 

 

 

K   A   M   E   R   Y :             

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-06/spowiedz-przez-smartfona-watykan-zajal-stanowisko/
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://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
http://radiokatolickie.pl/stacje/
http://www.radiomaryja.pl/
https://radiowarszawa.com.pl/
https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/
http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg
https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej-2/
https://youtu.be/s61n-Jo6tUA
https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA
https://www.youtube.com/user/Strachocina


  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

Jasna Góra na żywo: 
https://youtu.be/IaR08r-6QWE   

 

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1

166333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: 
https://kalwaria.eu/kamera   

 

Sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pmzu4Ii0ZyY 

 

Strachocina:  

https://www.youtube.com/user/Strachocina  

 

 

 

Fatima:   https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online           

Łagiewniki:   https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/                                                                                                             

https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250 

Zakopane:  
https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=391   

Nowy Sącz:   https://parafiarocha.pl/transmisja-mszy-sw/                                                                                                              

Ludźmierz:    https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Św. Marii Magdaleny                               

Rabka-Zdrój: Msza Św. na żywo   

https://parafiarabka.aztv.pl/parafiarabka.php 

 

 

https://youtu.be/IaR08r-6QWE
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211
https://kalwaria.eu/kamera
https://www.youtube.com/channel/UCPaeCakVviK0hmDEl-3yGsg
https://www.youtube.com/watch?v=Pmzu4Ii0ZyY
https://www.youtube.com/user/Strachocina
https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/
https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250
https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=391
https://parafiarocha.pl/transmisja-mszy-sw/
https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo
https://parafia-rabka.swmm.eu/msza_swieta_na_zywo.php
https://parafiarabka.aztv.pl/parafiarabka.php


  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

Radia i Telewizje na świecie: 
https://wwitv.com/portal.htm   

Polska . Europa . Łotwa . Niemcy . Czechy . Słowację      

Stany Zjednoczone . Oceania . Brazylia . Afryka . Francja                                         

Ameryka Północna . Azja . Kolumbia . Ameryka Południowa .  

Białoruś . Rosja .   

   

 

Radiostacje                                              

katolickie w Polsce:                                                  

http://radiokatolickie.pl/stacje/ 

 

Anioł Beskidów:  

Radio Anioł Beskidów 
 http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/  

 

 

Radio Bobola                                                    
z Londynu:                        

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

 

 

 

 

 

 

Radio Maryja                                                  
z Torunia:                                       

https://www.radiomaryja.pl/     

 

  

 

Radio Warszawa:    

https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ 

 

  

 

Siódma9:                                                

https://siodma9.pl/ 

 

 

 
 

 

https://wwitv.com/portal.htm
https://onlineradiobox.com/pl/
https://onlineradiobox.com/Europe/
https://onlineradiobox.com/lv/
https://onlineradiobox.com/de/
https://onlineradiobox.com/cz/
https://onlineradiobox.com/sk/
https://onlineradiobox.com/us/
https://onlineradiobox.com/Oceania/
https://onlineradiobox.com/br/
https://onlineradiobox.com/Africa/
https://onlineradiobox.com/fr/
https://onlineradiobox.com/North-America/
https://onlineradiobox.com/Asia/
https://onlineradiobox.com/co/
https://onlineradiobox.com/South-America/
https://onlineradiobox.com/by/
https://onlineradiobox.com/ru/
http://radiokatolickie.pl/stacje/
http://www.aniolbeskidow.pl/
http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://www.radiomaryja.pl/
https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/
https://siodma9.pl/


A w Polsce jest sześć 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 Św. czyni zadość ten, kto bierze w niej 
udział, w sam dzień świąteczny, albo wieczorem dnia poprzedzającego.  
 
Kanon nie wprowadza żadnych zastrzeżeń, że musi to być Msza św. 
sprawowana wg 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.  
 

Może to być Msza św. wg formularza niedzielnego, ale może to być 
również Msza św. z formularza sobotniego, ślubnego, pogrzebowego, 
chrzcielnego, czy innego.  
 
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 danie wiernym możliwości spełnienia ich obow., ale powody są 
głęboko teologiczne. 
 
 Ks. Sobczak, dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego. UAM  

 
 

 
 

 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#7
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Bo%C5%BCej_Rodzicielki_Maryi
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_Pa%C5%84skie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#4
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#6
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych


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 

 

 

                                                                                           

       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.  

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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).  

 
    
| kaplica | I Piątek | Chrystus Król | I Sobota | Msza Św. na żywo |  

                                                          
  

CZYTANIA 

 

 

 

 

MSZALNE 

 

 

„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.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://www.intratext.com/IXT/POL0025/2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4/OT.HTM
http://parafia.rabka.swmm.eu/kaplica.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Piatek_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Chrystus_Krol.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/msza_swieta_na_zywo.php
https://youtu.be/jJcWNmus-QU

