
 

Kiedy i gdzie 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. 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/                                                                                                                                             
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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.    

 

 

 

https://www.kiedymsza.pl/mapa/?m=51.919438,19.145136,14
http://emigracja.chrystusowcy.pl/
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=A&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=B&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=C&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=D&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=E&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=F&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=G&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=H&Itemid=74
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http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=J&Itemid=74
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http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=T&Itemid=74
http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_sobi2&letter=U&Itemid=74
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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”. 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.  
 

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 Beskidów:  https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/ 

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

   Słuchaj 

 

 

 

 

 

 

K   A   M   E   R   Y :             

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://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
https://www.youtube.com/user/Strachocina


 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

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

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.10791379

4.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: 

https://kalwaria.eu/kamera   

Sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska  

 

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

 
Ludźmierz: 

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

 

 

   Fatima:  

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

 

 

 

Łagiewniki: https://www.msze.info/msze-

online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250 

 

 

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”.  

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we 

Mszy Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, 

dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz 

Większy Stolicy Apostolskiej.  

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/    

http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy  

                                                                                                                                                                                                      https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo
https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250
https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250
https://msza-online.net/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/


  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

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/ 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.aniolbeskidow.pl/
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/
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/


 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

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

https://niezbednik.niedziela.pl/  

http://mateusz.pl/czytania/2022/  

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

https://wduchuswietym.com/liturgianadzis 

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

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

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

  

 

 

Pismo Święte:                                            
Pismo Święte                               

https://wduchuswietym.com/pismoswieta 

 

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

- KAI: https://ekai.pl/  

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

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

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

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

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

- Nasz Dziennik: https://naszdziennik.pl/  .                                              

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

- Z Watykanu: https://www.vaticannews.va/pl.html                                                                

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

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

- USA: https://tygodnikprogram.com/   

- Poznaj nieznane: https://poznajnieznane.pl/  

 

 

 

 

https://www.worldcam.pl/                                                                                                                                            

https://www.webcamera.pl/                                                             

http://krakow4u.pl/Panoramy_360_3d_Sferyczne_Krakowa.html                                            

https://krupowkidolne.webcamera.pl/  http://www.fishingexplorers.com/grenlandia.html  

https://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/44821,artykul,ulica_grodzka__z_hotelu_senacki_.html  

https://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/3222,artykul,rynek_glowny__od_strony_ul__brackiej_.ht

ml  https://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/1849,artykul,wawel_i_zakole_wisly_.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI: https://episkopat.pl/                                                                                                                      

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ORDO: https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo 
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                                                    Stary i Nowy Testament 
 

 

 
 

 

http://swiatlopana.com/1698/biblia-tysiaclecia-mp3-pismo-swiete-starego-i-nowego-testamentu-audio/ 

 

http://www.biblia-mp3.pl/   .   http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Biblia.pdf   .   https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii 

 

http://swiatlopana.com/1698/biblia-tysiaclecia-mp3-pismo-swiete-starego-i-nowego-testamentu-audio/
http://www.biblia-mp3.pl/
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Biblia.pdf
https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii


   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

„Weźcie też hełm 

zbawienia i miecz Ducha, 

to jest Słowo Boże”. (Ef. 6:17)  

Biblia:                                

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Biblia.pdf    
https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/                     

https://www.biblia.info.pl/blog/    

 

Czytaj Biblię:    

https://www.biblia.info.pl/biblia.html 

 

 https://biblia.deon.pl/   

 

 

INTERAKTYWNA:                                                   

https://www.biblia.info.pl/biblia.html 

Biblia mp3 
http://swiatlopana.com/1698/biblia-tysiaclecia-mp3-pismo-

swiete-starego-i-nowego-testamentu-audio/ 

 

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

 

 

 Tłumaczenie Biblii na 

grecki i hebrajski:  
https://www.biblia.info.pl/biblia.html 

 

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

DLA NIEWIDOMYCH: 
http://katolicyzm.blogspot.com/                                                                     
-  http://bibliaaudio.pl/pobierz/  

SZUKAJ W BIBLII:                          
- wpisz słowo lub zwrot, wyświetlone zostanie 

100 miejsc: https://www.biblia.info.pl/szukaj.html 

DZIEŁO BIBLIJNE: 
http://www.biblista.pl/ 

Słownik                                
TERMINÓW BIBLIJNYCH: 
https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-terminow-biblijnych/ 

Słownik                                                  

MIEJSC BIBLIJNYCH: 
https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-miejsc-biblijnych/ 

Słownik                                         

POSTACI BIBLIJNYCH: 
https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-postaci-biblijnych/ 
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STAROPOLSKA - Ta Księga oddali 

grzech od Ciebie albo grzech oddali Cię od tej Księgi:  

https://biblia.apologetyka.com/search 

 

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Liturgia  

-  https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia 

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Czytanie na dziś 
-   Czytanie na dziś      

NIEZBĘDNIK KATOLIKA:  Kalendarz 

-   Kalendarz     

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

 

        A P O K R Y F Y :                                                              
-  .https://youtu.be/hrFu0pdW5j0   -    https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokryf                                                                                                    

http://staropolska.pl/sredniowiecze/biblia_i_apokryfy/rozmyslanie_01.html  

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Brewiarz  

-  Brewiarz      Brewiarz, Cztania Mszalne | 

Komentarze                                  

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

 

 

Czym jest Biblia? 

https://youtu.be/p_3VMHJ2AFg 

 

Apokalipsa 1 - 11:   
 

https://youtu.be/JLuSoLERM1I     

 
 

Księga Hioba: 

https://youtu.be/uTo5Myd_M0w 

Apokalipsa 12 - 22:       

https://youtu.be/xJGNvT_M70s 

Ewangelia – Mk: 

https://youtu.be/fOMJeROLpc0  

https://youtu.be/Hzaury6Iwc4 

Ewangelia - Mt: 

  https://youtu.be/Hzaury6Iwc4 

Nowy Testament: 

https://youtu.be/qMijhhGIPyI?list=PLcuChN70_lE_4miT0COe

4uW0i26aYmPLX 

https://biblia.apologetyka.com/search
https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2019-08-16
http://niezbednik.niedziela.pl/kalendarz
https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii
https://youtu.be/hrFu0pdW5j0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokryf
http://staropolska.pl/sredniowiecze/biblia_i_apokryfy/rozmyslanie_01.html
http://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz
http://parafia.rabka.swmm.eu/Brewiarz_Czytania_Mszalne.pdf
https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii
https://youtu.be/p_3VMHJ2AFg
https://youtu.be/JLuSoLERM1I
https://youtu.be/uTo5Myd_M0w
https://youtu.be/xJGNvT_M70s
https://youtu.be/fOMJeROLpc0
https://youtu.be/Hzaury6Iwc4
https://youtu.be/Hzaury6Iwc4
https://youtu.be/qMijhhGIPyI?list=PLcuChN70_lE_4miT0COe4uW0i26aYmPLX
https://youtu.be/qMijhhGIPyI?list=PLcuChN70_lE_4miT0COe4uW0i26aYmPLX


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

4. Bóg:  Czytaj:  https://www.teologia.pl/index.htm ,   

http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog.pdf   

 

5.Święci - Świętych Obcowanie:    

http://parafia.rabka.swmm.eu/swieci/Swieci_2022-10-01.pdf    

 

 

 

6.Życie:                                            

http://parafia.rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf   

 

 

 

 

 

 
9.Questions: .                                           

http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf    
 

 

 

 

| Przygotowanie i Sakr. Pokuty                                                    
Ks. Prof. Schenk: Masz grzech 
odpuszczony, a czy darowany?                             
Pięć Warunków Spowiedzi.                        
Historia Sakramentu Pokuty.                      
Polskie Krzyże Pokutne. 

| Gdzie i kiedy   jest odprawiana 
Msza Święta, w Polsce i na 
świecie!  Transmisje.   

10. Media – Radia, TV, Prasa:   

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf                                                                                                                          
Słuchaj, też:  https://youtu.be/KOY_05KwJYk 

 
 

 

 

https://www.teologia.pl/index.htm
http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/swieci/Swieci_2022-10-01.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Przygotowanie_i_Sakr_Pokuty.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Gdzie_i_kiedy.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf
https://youtu.be/KOY_05KwJYk


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 

| Święta obow, Post Eucharystyczny    Ile razy można 

przyjąć Komunię Św. w ciągu dnia? Komunia duchowa. 

Cisza, która umacnia. Czy wystawiajac N. Sakrament 

po Mszy Św. opuścić obrzedy zakończenia? Kiedy 

opuszcza się Akt Pokuty? Słowniczek Liturgiczny.  

 

 

| Czytania na każdy dzień   NAGRANE - Czytania Mszalne. 
 

 

 

| Brewiarz, Cztania Mszalne  . Brewiarz na dziś,                          

w ję. polskim, hiszpańskim, słowackim, 

węgierskim. Archidiecezja. Listy. Ordo. 

Episkopat.  

| Sakrament . Obraz VII Sakramentów. Video. 
 

 

 

| Ojcowie Kościoła .    Błogosławiony Ks. Jan Macha:  
http://www.ksmacha.pl/index.php/kazania.  Ks. Popiełuszko - video: 
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl- ks-
jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/ ,  
 

 |Przykazania, Katechizm, Encykliki, Adhortacje, Listy  .    

| Kościół  . Objawienia. Seminarium. Zakony,  

Komunikaty, Listy i Ordo. Ojcowie Kościoła, 

Pustynni, Apostolscy. Patrologia. Video. 

 

 

 

 

| In Vitro, Eutanazja, Aborcja  . Naprotechnologia. Syndrom 
poaborcyjny ojców. Samobójstwo  Kapsuła: "Sarco".  
Benedykt XVI: „Sto lat temu małżeństwa homoseksualne 
każdy uznałby za absurd. To samo, dotyczy aborcji i tworzenia 
ludzi w laboratorium.  Naim Darrechi. EWANGELIUM VITAE.  

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Swiea_obow_Post_Eucharystyczny.pdf
http://www.mateusz.pl/czytania/2022/
http://parafia.rabka.swmm.eu/Brewiarz_Czytania_Mszalne.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Sakrament.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Ojcowie_Koscio%C5%82a.pdf
http://www.ksmacha.pl/index.php/kazania
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
http://parafia.rabka.swmm.eu/Przykazania_Kodeks_Prawa_Kanonicznego_Katechizm_Encykliki_Adhortacje_Listy.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Kosciol_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/In_Vitro_Evangelium_Vitae_Jan_Pawel_II_Magisterium_Kosciola_Aborcja_Eutanazja.pdf


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

| Rok Kościelny .  Model Jerozolimy,  

Golgoty, Święty Ogień. BIBLIA OD KUCHNII. 

 

 

| Chrzest  .  Do USC przez internet. Zasiłek  
 

 

| Bierzmowanie  .  Mistagogia celebracji;  

Obrzędy: Bierzmowanie.pdf . bierzmowanie   

 

 

 

 

 

| Ślub  .  X Pytań. Nie mieszkajcie razem 

przed ślubem.  
 
 
 

 

 

| Namaszczenie Chorych  .  Wiatyk. 

Opieka nad umierającą osobą. Jak się 
przygotować do własnej śmierci? Sygnały.  
Żałoba. Ubiór na pogrzeb. O zmarłych nie 
mów nigdy, że nie żyje. Napis nagrobkowy.   
PORTAL GROBÓW. DODAJ GRÓB.   
 

 | Katolicyzm .  Wyznania Nietrynitarne. 

| Człowiek  .   Seniorzy. Samotność.  

Kazanie Ks. Pawliny. Samobójstwa.  

 

 

 

 

| Pielgrzymki  .  Ziemia Święta, Wambierzyce, 

Pierściec, Góra Św. Anny, Rzym, Fatima, Lourdes, Piekary 
Śląskie, Rychwałd, Ogrody Kapias, głosy ptaków – posłuchaj.  
http://parafia.rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf  . s.35:    
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-10-31.pdf 
. Koncert Jednego Serca w Rzeszowie, Festiwal Życia w Kokotku, s. 6-16:  
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-08-28.pdf 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Rok_Koscielny.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Chrzest.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Bierzmowanie.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Bierzmowanie.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie
http://parafia.rabka.swmm.eu/Slub.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Namaszczenie_Chorych.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Katolicyzm.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Czlowiek.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-10-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-08-28.pdf


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

I Piątek: 
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Piatek_2021-01-31.pdf 

 

I Sobota: 

http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf 

 

 

Kaplica Adoracji:   

http://parafia.rabka.swmm.eu/kaplica.php 

 

 

 

Św. Maria Magdalena:                                                    

http://parafia.rabka.swmm.eu/Sw_Maria_Magdalena.pdf 

 

Różaniec  

Tajemnice bolesne  

Tajemnice chwalebne  

Tajemnice radosne  

Tajemnice światła  

 

 

Droga Krzyżowa  

Droga Krzyżowa dla dzieci  

Droga Krzyżowa w Koloseum  

Rozważania Drogi Krzyżowej  

Rozważania Drogi Krzyżowej w Koloseum  

 

 

 

 Gorzkie żale  
 Litanie  
Modlitwy do Ducha Świętego                               
Nabożeństwa                                                                   
Nowenny  
 
 

 
 

 

Alfabetyczny spis pieśni                                                          

Śpiewy podczas Mszy św.                                                                        

Pieśni patriotyczne                                                                    

Pieśni okolicznościowe                                                                            

Pieśni Maryjne  

 

 

 

 

 

Jak żyć według Ojców 

Pustyni? https://youtu.be/Ep_HEhu4X1Y 

 

  

Krzysztof Krawczyk - Bo 

jestes ty  https://youtu.be/KOY_05KwJYk 

 

Pius XII                                                                   
- Różaniec:   https://youtu.be/9RDWTeSGi7A                                                                    

- Præfatio Paschalis:   https://youtu.be/0YsaaORa7SA   

https://youtu.be/yBRr_mKAEBE   

https://youtu.be/GxsNUk7uaUs    

 

 

 

 

 

Mądrość Ojców Pustyni.  

https://youtu.be/qc219Rn_KdM 

 

 

Posłuchaj śpiewu 400 

ptaków:  http://ptaki.info/index.php 

 

26.05.1963 – ostatnie przemówienie 

Św. Jana XXIII - Piekary Śląskie    
https://youtu.be/_OERv5hjldc 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Piatek_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/kaplica.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/Sw_Maria_Magdalena.pdf
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/13/Rozaniec
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/17/Tajemnice-bolesne
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/21/Tajemnice-chwalebne
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/16/Tajemnice-radosne
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/20/Tajemnice-swiatla
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/779/Droga-Krzyzowa
http://mojepismotecza.pl/artykul/65
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/780/Droga-Krzyzowa-w-Koloseum
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/116/Rozwazania-Drogi-Krzyzowej
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/1042/Rozwazania-Drogi-Krzyzowej-w-Koloseum
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/781/Gorzkie-zale
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/31/Litanie
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/35/Modlitwy-do-Ducha-Swietego
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/41/Nabozenstwa
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/36/Nowenny
https://niezbednik.niedziela.pl/spiewnik
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/46/Spiewy-podczas-Mszy-sw
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/23/Piesni-patriotyczne
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/39/Piesni-okolicznosciowe
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/47/Piesni-Maryjne
https://youtu.be/Ep_HEhu4X1Y
https://youtu.be/KOY_05KwJYk
https://youtu.be/9RDWTeSGi7A
https://youtu.be/0YsaaORa7SA
https://youtu.be/yBRr_mKAEBE
https://youtu.be/GxsNUk7uaUs
https://youtu.be/qc219Rn_KdM
http://ptaki.info/index.php
https://youtu.be/_OERv5hjldc


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Fazy Księżyca:   

https://www.kalendarz-365.pl/ksiezyca/fazy-ksiezyca.html 

 

 

 

 

 

 Kalendarz księżycowy na dziś 

 Kalendarz księżycowy zdrowie i uroda 

 Kalendarz księżycowy dom i ogród 

 Kalendarz biodynamiczny 

 Kalendarz ogrodnika  

 Fazy Księżyca 2022 

        

 

 

 

Ojczyzna:  
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf 

 

Spawdź Lek: 

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

Sprawdź Banderolę 

akcyzową:  
https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz                           

 

 

 

Rota – Konopnicka:   

https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogurodzica:    
https://youtu.be/8m8xNz0Ihyk 

 

 

 

Ćpał, kradł ... Zmienił 
go Ks. Kaczkowski:      

https://youtu.be/Qel_wvJDPA0 
 

                                          

 

 
Janusz Bełza: 

https://youtu.be/pqEFs5cKg2Y   .    

https://youtu.be/NREwvjzaRc8   .   

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40709-

wladyslaw-belza-w-podziemiach-wawelu.html 

 

 

 

 

Z "Kazań sejmowych" 

Ks. Piotra Skargi:   
https://youtu.be/4lyhOMRtXXs 

 

 Mazurek Dąbrowskiego:    

https://youtu.be/DebhiaQH3ps   .   

http://web.archive.org/web/20160502194533/http://www.m

azurekdabrowskiego.pl/slowa.html 

 

 

 

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko:   
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-

katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-

sierpnia-1983-r/ 

 

Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana:    

https://youtu.be/ux-yPbY8ozI   .   

https://youtu.be/Ch483oClUMA   .    

https://youtu.be/_gzq9qMHDbY   .   

https://youtu.be/kGjTiQcAGlw   .   

https://youtu.be/McL1iN1zZ80 

 

 

 

 

 

Boże coś Polskę:                           
https://youtu.be/QcJnGBudVnA    

https://youtu.be/aRCuTRSgb5s      

https://youtu.be/6_G9IKLynF8    

https://youtu.be/Y5a9hOuG6TI                           

https://youtu.be/uddiSm-hnDg 

 

 

 

 

 

https://www.kalendarz-365.pl/ksiezyca/fazy-ksiezyca.html
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-dom-i-ogrod
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-biodynamiczny
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ogrodnika
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-fazy-ksiezyca
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf
https://www.gov.pl/web/gif
https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz
https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE
https://youtu.be/8m8xNz0Ihyk
https://youtu.be/Qel_wvJDPA0
https://youtu.be/pqEFs5cKg2Y
https://youtu.be/NREwvjzaRc8
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40709-wladyslaw-belza-w-podziemiach-wawelu.html
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40709-wladyslaw-belza-w-podziemiach-wawelu.html
https://youtu.be/4lyhOMRtXXs
https://youtu.be/DebhiaQH3ps
http://web.archive.org/web/20160502194533/http:/www.mazurekdabrowskiego.pl/slowa.html
http://web.archive.org/web/20160502194533/http:/www.mazurekdabrowskiego.pl/slowa.html
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
https://youtu.be/ux-yPbY8ozI
https://youtu.be/Ch483oClUMA
https://youtu.be/_gzq9qMHDbY
https://youtu.be/kGjTiQcAGlw
https://youtu.be/McL1iN1zZ80
https://youtu.be/QcJnGBudVnA
https://youtu.be/aRCuTRSgb5s
https://youtu.be/6_G9IKLynF8
https://youtu.be/Y5a9hOuG6TI
https://youtu.be/uddiSm-hnDg


                     
https://pch24.tv/ks-prof-tadeusz-guz-najwyzszym-prawodawca-polski-jest-bog/ .   https://youtu.be/VWHgN284w6I .  https://youtu.be/BSf65yznKSk 

 

 
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-wygloszona-przez-sluge-bozego-kard-stefana-wyszynskiego-12-maja-1974-r-w-krakowie-na-skalce/              

 

https://pch24.tv/ks-prof-tadeusz-guz-najwyzszym-prawodawca-polski-jest-bog/
https://youtu.be/VWHgN284w6I
https://youtu.be/BSf65yznKSk
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-wygloszona-przez-sluge-bozego-kard-stefana-wyszynskiego-12-maja-1974-r-w-krakowie-na-skalce/


 
 
 
 
 
 

   
 
Bałwochwalstwo w  ościele:  
 
https://youtu.be/hnEkTW5adHc 
 
 

 
 

https://youtu.be/hnEkTW5adHc


 
 

 
 

Bohater filmu "Johnny" był bandytą, a jest 
kucharzem. Dla nas przyrządził ulubione danie 
ks. Jana Kaczkowskiego [WIDEO]:                                     
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/bohater-filmu-johnny-z-bandyty-stal-sie-kucharzem-dla-ks-jana-przyrzadzal-steki/d3c4461?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

 

 
 

Film "Johnny" bije rekordy popularności. W ciągu zaledwie paru dni w kinach 
zobaczyło go ponad 100 tys. ludzi.  
To historia niesamowitej relacji ks. Jana Kaczkowskiego (†38 l.)                                               
i Patryka Galewskiego (34 l.), który dzięki duchownemu z bandyty, narkomana                       
i pijaka stał się kochającym mężem i ojcem, ale także znakomitym kucharzem.                                  
Specjalnie dla nas przyrządził ulubione danie ks. Jana. 

 

 

Jan Paweł II                                            
- Papież mówi o Ojczyźnie 
jako o matce 
https://youtu.be/8U07t-VnJ9s  

https://youtu.be/yswP2nv4I2c 

Jan Paweł II w Kielcach 
1991 rok:                       
https://youtu.be/Po13cYTm_2A    

 
Nie zabijaj:                        
https://youtu.be/JMUwD7bVRgQ 

Nie zabijaj:                     
https://youtu.be/Qge7XrKyPBo 
 
 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/bohater-filmu-johnny-z-bandyty-stal-sie-kucharzem-dla-ks-jana-przyrzadzal-steki/d3c4461?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://youtu.be/8U07t-VnJ9s
https://youtu.be/yswP2nv4I2c
https://youtu.be/Po13cYTm_2A
https://youtu.be/JMUwD7bVRgQ
https://youtu.be/Qge7XrKyPBo


Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, 
przyjdzie nagle zguba. Wstęp do ery 
Antychrysta. https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8 
 

 
 

  5:10 zwolennicy aborcji określają początek życia w momencie poczęcia 
  6:50 O.Pio 
10:57 Boisko w katedrze 
12:03 schizma Niemczech i geje w nowym rycie mszy 
14:39 Stół ołtarzowy za milion 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8
https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8&t=410s
https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8&t=657s
https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8&t=723s
https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8&t=879s


Taśmy Abp. Vigano. Proboszcz i jego gazetka 
parafialna. Jak powinien wyglądać Kościół 
WALCZĄCY   https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg 
 

 
 

   0:00 Wprowadzenie 

  1:45 Gazetka Parafialna 

12:45 Tęczowy sklepik parafialny 

13:51 Kościół Walczący 

16:39 Taśmy Abp. Vigano 

18:41 Przesłanie Papieża Piusa X 

19:11 Odmawiajmy różaniec 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=765s
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=831s
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=999s
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=1121s
https://www.youtube.com/watch?v=6dVrpsHT0Tg&t=1151s


     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                  

12 unikalnych granic między państwami: 

https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4 

 

 

 

 

 

 

Żyją w podziemnej wiosce: 

https://youtu.be/jHXGhfR9egA 
 

 

 

Jan Brzechwa: 

https://youtu.be/9E_5LNdKcAU 

 

 

Droga pod wodą: 

https://youtu.be/K72z8du20Oo 

https://youtu.be/4inAFGeEZ0E 

https://youtu.be/LTQzigaPMJc 

 

 Kocham mój rodzinny dom: 

https://youtu.be/y5ynocwitJA 

                    

 

 

 

Rzepka" J. Tuwim - przedstawienie: 

https://youtu.be/dI-Heg7qAfA 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołtys Kierdziołek: 

https://youtu.be/FSoY2pO0dS4  

https://youtu.be/OFCkjEOQy3s 

 

 

 

 

Lokomotywa: 

https://youtu.be/heQjZttTlOY                                 

 

 

Na przejeździe: 

https://youtu.be/0qF5MXpfWGA 

 

 

 

 

 

Sęk: https://youtu.be/JGVOtZjtY-

s?list=RDWbAq-WyDgQM 

 

 

 

MAŁA ARMIA JANOSIKA: 

https://youtu.be/UgqQMfiHSao   

https://youtu.be/b5tp31G9ft4 

 

 

 

 

Znachor: https://youtu.be/lOCpbjJzHsE 

https://youtu.be/bJwPszcHbCY 

 

 

Kargul, podejdź no do płota: 

https://youtu.be/4gidiGO57z0 
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.                                           Hasło: parafia1  

                         917 155                                       
Czytaj  Archiwum:  archiwum.php  

 Stat 4u 

https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4
https://youtu.be/jHXGhfR9egA
https://youtu.be/9E_5LNdKcAU
https://youtu.be/K72z8du20Oo
https://youtu.be/4inAFGeEZ0E
https://youtu.be/LTQzigaPMJc
https://youtu.be/y5ynocwitJA
https://youtu.be/dI-Heg7qAfA
https://youtu.be/FSoY2pO0dS4
https://youtu.be/OFCkjEOQy3s
https://youtu.be/heQjZttTlOY
https://youtu.be/0qF5MXpfWGA
https://youtu.be/JGVOtZjtY-s?list=RDWbAq-WyDgQM
https://youtu.be/JGVOtZjtY-s?list=RDWbAq-WyDgQM
https://youtu.be/UgqQMfiHSao
https://youtu.be/b5tp31G9ft4
https://youtu.be/bJwPszcHbCY
https://youtu.be/4gidiGO57z0
http://stat.4u.pl/?parafiarabkaswmm
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php

