
 

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.    
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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
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https://wwitv.com/television/221.htm
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Jasna Góra na żywo: 
https://youtu.be/IaR08r-6QWE   

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.11

66333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

 

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/    
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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/ 
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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_.html  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchaj:                                                                  

Luciano Pavarotti - Ave Maria (1998)  https://youtu.be/zFAjot89zHw                                                 

Pozdrawiam Ciebie Matko - Dolina Mszanki  https://youtu.be/88PAWZRCnNQ  

Dobra Matko - Dolina Mszanki - https://youtu.be/EZmpfEvGA3M                                                        

Matko, która nas znasz  https://youtu.be/F4hLQlhjIVE                                                                         

Zapada zmrok  https://youtu.be/Gl_uj32cheE 

 

 

 

 

 

 

  

 

André Rieu - https://youtu.be/EJqiV55JnX0   https://youtu.be/ZqN9aS2S3L0          Ciebie całą duszą pragnę  https://youtu.be/2mOzBGjrbGA    JSJD  https://youtu.be/8f9V3DJ_9gU   

Z dawna Polski Tyś Królową   https://youtu.be/dV8mcXhUNnU    Jezus zwyciężył    https://youtu.be/6QtZHxcBqhE       Religijne   https://youtu.be/mh60-VGJcIg                                                       

Festiwal w Kokotku   https://youtu.be/I6egLHVA7yY    https://youtu.be/aJmyimK5xAM    https://youtu.be/3_kVlNammbc   https://youtu.be/PV-oLsIcVL8                                                                 

Religijne    https://youtu.be/IPypOiwAdgU?list=PLLi3MTXJiBUZscqLNUx9ds4NleWmWMQgs    https://youtu.be/6w7i7DwqnQY?list=PLLi3MTXJiBUZscqLNUx9ds4NleWmWMQgs 
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 IX. O Mediach:   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O Mediach z Massimo Introvignem 

włoskim socjologiem, 

kierownikiem Obserwatorium 

Wolności Religijnej, rozmawia 

Anna Bałaban; 
http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-

apostolska/14488,media-to-kluczowe-pole-walki.html 

 

         

Wykład Ks. Biskupa Adama Lepy w KUL-u w dniu 29. 08. 1996 r. 
http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/lepa/prawda.html  

Terror medialny czy upiór totalitaryzmu? 
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/terror-medialny-czy-upior-totalitaryzmu/  

Media zniewalają człowieka 
http://www.radiomaryja.pl/polecamy/media-zniewalaja-czlowieka/ 

 

  

Papież - https://youtu.be/w3jJ_V6bb8w                                                                                                                                                  
 

Pawłowicz - http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/myslac-ojczyzna-1706/ 
 

98% w obcych rękach - http://pikio.pl/niemieckie-media-w-polsce-lista/                                              

Cejrowski -    https://youtu.be/Pb0noWdOGF8    
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MYŚL JEST BRONIĄ - Słownik destrukcji;  
- Jak manipulacje pojęciami prowadzą do społecznych zmian. 
Piotr Boroń w: „ Nasz Dziennik” 18 czerwca 2018. 

 

 

 

 

 

 

Język jest żywy, język się rozwija, słowa nabierają nowych znaczeń, w czym więc problem, gdy 

spotykasz się z inną definicją? - mówią niektórzy, a czasem ich intencją bywa bagatelizowanie 

problemu. Tymczasem problem jest wielki, bo język - najważniejsze spoiwo narodu, podstawowy 

wyróżnik naszej tożsamości, staje się narzędziem manipulacji zamiast porozumienia.  

Trzeba bić na alarm, bo jeżeli jako Polacy utracimy podstawowe narzędzie komunikacji, to 

wspólnota rozpadnie się, a po drodze będzie wiele ofiar zróżnicowanych definicji. Język jest także 

miarą rozwoju cywilizacyjnego narodu. To sprawnością nazwania stanów, wrażeń i rzeczy można 

mierzyć poziom narodu, który Jest zdolny do tworzenia pojęć jako powszechnie nadawanych i 

odbieranych kodów myślowych. W słowotwórstwie, a nie w przeinaczaniu pojęć powinna się 

przejawiać nasza inwencja twórcza. Przede wszystkim zaś dbajmy o jak najbliższe rozumienie 

używanych pojęć przez komunikujących się. Dogadamy się, gdy np. wypowiedziane i usłyszane 

słowo "wolność" będzie znaczyło to samo. Cóż jednak powiedzieć, gdy ktoś umyślnie - szczególnie 

poprzez mass media - zmienia zakres rozumienia jakiegoś pojęcia? To głupota lub świadoma 

działalność na szkodę wspólnoty: efekt wieży Babel. A czyż od uświadomienia sobie, że 

posługujemy się np. tak różnymi językami jak polski i chiński, nie jest jeszcze gorsza 

nieświadomość, że tak samo brzmiące słowo polskie jest w gruncie rzeczy inaczej rozumiane?   

Projekty i spiski  

Można żyć w błogim przekonaniu, że świat się po prostu. kręci, zjawiska występują same z siebie i 

nie ma możliwości, aby ustalić, skąd pochodzą projekty przemian w słownictwie. Tymczasem - co 

najlepiej pokazują kampanie reklamowe, a daleko posunięte w zamiarach plany autorskie, których 

istotą jest osiągnięcie określonych celów. Charakterystyczne jest również, że nadawanie nowego 

sensu starym wyrazom i wprowadzanie zamieszania pojęciowego wypływa częściej z mediów niż z 

naturalnych konwersacji. Jeżeli do tego jeszcze uwzględnimy, że. kampanie owe są piekielnie 

drogie, to chyba się nikt nie powinien się upierać, że dzieją się one ot tak? z niczego ...  

Nazwa jako zwycięstwo propagandy  

Spory orozumienie pojęć przypominają nieco pole bitwy, na którym tzw. ziemia niczyja stanowi 

bardzo ważny cel strategicznyjeszcze przedwalnym starciem. To od przejęcia kontroli nad taką czy  

inną połacią, wzgórzem lub zagajnikiem zależy późniejszy los całych armii. Czasem 

przygotowaniem do rozstrzygającego ataku może być ostrzał artyleryjski.  

I takim przykładowym ostrzałem artyleryjskim przed szturmem na ludzkie życie było lansowanie 

słowa o pięknym brzmieniu, na określenie brutalnych i bezdusznych czynów. Gdy zbrodniom  

nadano ładne nazwy, to i łatwiejsze stało się ich dokonanie.  

Bywa tak, zepewne.pojęcia obrastają społecznym doświadczeniem, co prowadzi do ich deprecjacji 

(np. rozwódka). Wówczas zwolennicy rozwodów uciekają od źle kojarzących się nazw i do tych 

 
 



samych zjawisk wymyślają nowe pojęcia. Wówczas "rozwódka" staje się kobietą wyzwoloną. W tym 

samym stylu skandalistka staje się w kolorowych dodatkach do niektórych pism "kobietą 

odważną". W taki oto sposób ludzie nad Wisłą mówią różnymi językami polskimi.  

Na użytek polityki  

Wojna jako narzędzie polityki jest używana, gdy inne środki nie gwarantują skuteczności, jednakże 

w całej rozciągłości daejów to słowa wystarczały jako narzędzia zniewolenia. Niektóre  słowa 

odegrały szczególną rolę w kompromitowaniu wrogów lub ich zniewalaniu. Słowo wytrych nacjo-  

nalizm" był w ostatnich dziesięcioleciach takczęsto używany; że w oczach wielu Polaków nawet się 

skompromitowal, ale wciąż jeszcze większości z nas brak wiedzy historycznej dla wyjaśnienia jego 

osadzenia w rzeczywistości. Zdarza się jeszcze czasem zarzucanie Polakom nacjonalizmu, tak  

jakby mylono go umyślnie z patriotyzmem, a nawet faszyzmem. Tymczasem nacjonalizm sam w 

sobie to zjawisko, po pierwsze, podkreślające solidarność wspólnoty narodowej, po drugie, 

osłabiające władzę obcych wpływów, po trzecie, stojące w sprzeczności z takimi antyludzkimi 

ideologiami jak internacjonalistyczny komunizm, a po czwarte, tak powszechne, że należaloby 

zarzucać go praktycznie większości ludzi na świecie - gdyby było za co. Cóż bowiem zlega w tym, że  

czujemy więzi z rodakami, posługującymi się tym samym językiem, związanymi z nami religią oraz 

dziejami i w duchu tej solidarności chcemy rozwijać się we wspólnym narodowym państwie? Zło 

zaczyna się dopiero w różnego rodzaju wynaturzeniach takiej postawy. Zabieg manipulacyjny 

polega na wypełnieniu tą samą treścią kilku różnych terminów!  

Dyktatura tolerancji  

Słowem, które zrobiło wręcz zatrważającą karierę na przestrzeni ostatnich trżech pokoleń, jest 

"tolerancja". W różnych mediach od okolo półwiecza staje się ono synonimem akceptacji, a  

nawet wsparcia, choć łaciński źródłosłów wskazuje na znaczenie "muszę coś cierpieć, ale jeszcze 

znoszę". Tolerancja to nie tylko słowo, to lansowanie całej postawy społecznej wobec zjawisk, które 

dawniej "w duchu chrześcijańskim" były cierpiane, a dziś mają być akceptowane. Co więcej, 

przestrzeń publiczna zostaje jakby zawładnięta przez tak rozumianego ducha tolerancji, który nie 

znosi postawy przemyślanej rezerwy, a nakazuje uśmiech i przytakiwanie wobec wszystkiego, co w 

duchu tolerancji zostaje narzucone. Jak widać już na pierwszy rzut oka w takiej logice jest jakieś 

zapętlenie, ale być może - jak mawiali nasi przodkowie - w tym szaleństwie jest metoda, by łowić w  

mętnej wodzie. Zatem już nie tylko przeinaczone znaczenie pojęcia "tolerancja", ale wręcz całe 

zjawisko z nią związane narzuca postawy, a wśród nich np. funkcjonowanie tzw. osoby  

towarzyszącej. Jak wiemy, od dawien dawna na różnego rodzaju bale, imprezy, spektakle itd. 

zapraszano wraz z małżonką lub z małżonkiem. W wyniku przeobrażeń etycznych od jakiegoś  

czasu uwzględnia się zapraszanie z bliżej nieokreśloną "osobą towarzyszącą". O ile jednak dawniej 

znaczyło to pewien substytut - jak by to określono w dyplomacji - niższą rangę, o tyte dziś coraz 

częściej w duchu źle pojętej tolerancji narzuca się wszystkim miano "osób towarzyszących", tłuma-  

cząc to "wolnością" doboru okazjonalnych skojarzeń ludzi na imprezach.  

W efekcie, "duch tolerancji" służy podkopywaniu prestiżu związków konsekrowanych ..  

Prawda nadrzędna: Rozważania nad poszczególnymi terminami można mnożyć, ale zawsze w 
końcu pragniemy sięgnąć tej prawdy, która mogłaby tłumaczyć łącznie wszystkie spostrzeżenia 
przyczynkarskie. Jest to (nomen omen) rozumienie prawdy. Wszystko, co się powyżej powiedziało, 
dotyczy właśnie rozumienia, czym jest prawda. Dla jednych jest bowiem wartością absolutną, 
istniejącą niezależnie od naszych zdolności poszukiwawczych, wartością, której hojnym 
depozytariuszem jest sam Bóg. Dla innych prawdą jest, cokolwiek się wypowie, prawd może być 
nieskończona ilość, a różne prawdy mogą być nawet ze sobą sprzeczne. Wobec tego - uważają - 
"prawdami" można żonglować, bo prawdy nie da się zweryfikować, bo - jak to mówią - "słowo 
przeciw słowu". To smutna konstatacja, ale chociaż diagnozująca i uświadamiająca, że należy w 
tym przypadku leczyć zarówno przyczyny, jak i skutki. 

 
 
 



                     
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 Kościele:  
 
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

