
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Msza Święta oglądana online - https://msza-online.net/  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, nie jest uczestnictwem. Inne sakramenty 

przez media tez 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.

 

 

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

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


Kamery internetowe -   Pokaż na mapie . Msze Święte online z setek dostępnych kościołów.                                                                                               

Zobacz najwspanialsze konstrukcje sakralne oraz święte miejsca, do których każdego dnia zmierzają                                                                                                                                             
tysiące wiernych. https://www.worldcam.pl/kamery/tematyka/koscioly    

Lourdes -  https://www.worldcam.pl/kamery/europa/francja/2991-lourdes-sanktuaria-maryjne  

Fátima -   https://www.worldcam.pl/kamery/europa/portugalia/3457-fatima-sanktuarium-maryjne 

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

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

Kodeń -  https://youtu.be/zf7D2m4q4e4  -   https://www.youtube.com/watch?v=zf7D2m4q4e4  

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

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

Strachocina -  https://www.youtube.com/watch?v=sPFiOao5GBY  -  https://youtu.be/sPFiOao5GBY                                                             

Tyniec -  https://youtu.be/vKxzcX0nhsk  -  https://www.youtube.com/watch?v=vKxzcX0nhsk 

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

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

Greckokat. -  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 ryt  -  https://youtu.be/j_26wND4rrk   -  https://www.youtube.com/watch?v=j_26wND4rrk 

 

-  Katolickie Stacje   http://radiokatolickie.pl/stacje/ 

-  Polskie i Polonijne - http://www.radiostacje.com/     

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

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

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

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

-  Radio Bobola - 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/  
 

 
 
 

 

 
 

K   A   M   E   R   Y :             
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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/   

 

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  
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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                  

 
 

„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/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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).  

 

 

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://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
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4/OT.HTM
https://youtu.be/jJcWNmus-QU


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. Drugi powód o wiele ważniejszy – przejście 
Chrystusa ze śmierci do życia dokonało się w nocy z soboty na niedzielę wielkanocną. O poranku 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. 
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. 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:                                                                
https://www.dkk.izajasz.pl/dk,8,,przyjmowanie_komunii_swietej_przez_wiernych_rozwiedzionych_zyjacych_w_nowych_zwiazkach.html    
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MSZA ŚWIĘTA TRYDENCKA  w Arcybiskupim WSD w Szczecinie. KAZANIE: 

http://pietrasdawid.pl/kazania-konfer... Kongres odbył się za aprobatą J.E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi. Służyli ministranci 
szczecińskiego środowiska tradycji liturgicznej, schola gregoriańska. Msza Święta: https://youtu.be/3f3FVbCeIXk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/. Kraków  w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (na ul. Kopernika czyli na Wesołej).  Niedziele i święta: o 11.00 i 19.00  

2/. Kraków w Katedrze śś. Wacława i Stanisława na Wawelu.  W dni powszednie: o 7.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Nowy Targ: w kościele św. Anny. Druga i Czwarta niedziela miesiąca o 8:30 
4) Myślenice: w kościele św. Jakuba. Druga i Czwarta niedziela miesiąca o 11.30 

 
 

5/. Świat: https://www.fssp.org/en/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filmy: https://youtu.be/hsWRGX7gfto   https://youtu.be/bmGlZyTwJG0   https://youtu.be/DIm42U0qtnI   https://youtu.be/t_1OUx7cRW8    

                  https://youtu.be/_UHYlcacyAw   https://youtu.be/bV4G-T4sG6U   https://youtu.be/N6EHnfGZIJA    https://youtu.be/_JlPxtvxpiE

 

Mszalik: https://salezjanie.lublin.pl/pdf/mszalik-do-mszy-swietej-trydenckiej.pdf 

Katecheza: http://mszatrydencka.pl/20-katecheza-7-jak-sie-zachowac-bedac-na-mszy-trydenckiej-po-raz-pierwszy.html  

   

            1/. 

 

Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=51.897513908865626%2C18.79486055859377&z=6&mid=1DWGjoiPcz4dm81CVq7CpCrDUM4A 
 

2/. 

                  4/.              3/. 

Seminarium Matki Bożej z Guadalupe 
7880 West Denton Road 
Denton, NE 68339 USA 
Tel. 001/402 / 797-7700 
www.fsspolgs.org 

Priesterseminar Sankt Petrus 
Kirchstraße, 16 - D 88145 OPFENBACH-
WIGRATZBAD 
Tél .: (00 49) (0) 83 85/92 21 0 
Fax: (00 49) (0) 83 85/92 21 33 
www.petrusbruderschaft.de 
fsspwigratzbad. blogspot.de 
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