
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 
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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…   

 

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

 

  

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

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

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

 

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

 
 
 
parafia św. Marii Magdaleny w Rabce. 
 
http://liturgia.wiara.pl/doc/2489431.O-uwadze-podczas-medytacji     
https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-
latem,36414,i.html  FILM: „Uszanować Dom Boga”!:  https://youtu.be/vyCxz9J6UAE          
https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg   
http://www.youtube.com/watch?v=U8oROQsMjYk                  
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„Spodnie kościółkowe”? 
Paulini przypominają o godnym 
stroju na Jasnej Górze. „Były tak 
zwane buty kościołowe, spodnie 
kościołowe czy koszula kościołowa. 
To oznaczało, że jest specjalny strój 
do kościoła. Ten pozornie 
zewnętrzny problem ubioru niesie za 
sobą dużo poważniejszy problem, 
wewnętrzne usposobienia do relacji 
z Panem Bogiem”.: 
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-
kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-
stroju-na-jasnej-gorze/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

https://niezbednik.niedziela.pl/     

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

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

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

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

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

 

 

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

 

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

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

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

Proponuje się czytania przystosowane, które naświetlają szczególny aspekt duchowego życia albo 

działalności świętego. Ponadto specjalny wybór tekstów Pisma Świętego podano w Lekcjonarzu do Mszy 

Obrzędowych, z którymi wiąże się sprawowanie niektórych Sakramentów lub Sakramentaliów, albo do 

Mszy Świętej, które celebruje się w szczególnych okolicznościach.  

 

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

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

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

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

 

 

 
 

 
 

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

CZYTANIA 
 
 
 
 
MSZALNE 
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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).  

 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

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


 
MSZA ŚWIĘTA 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 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hkMi12Q1V0UF8tQmxSekJOZEExa0dHWFFOUXxBQ3Jtc0tuVlVFUmZmSWFmMGFyY1BZYjh6ektiNFFpVTB3M0tXdmRoTkJUTEtNNm9qMTE3dXJScGZXVDdLYmhfYlhicmpiVjFicHJIQnlqSU0wNjM0ejFVZ0F2UWtGTHpGY3hXWXY4YXF2OVNpcllRX2hyWTVHQQ&q=http%3A%2F%2Fpietrasdawid.pl%2Fkazania-konferencje%2Fpisane%2Fjezus-chrystus%2Fkazanie-na-rozpoczecie-ix-kongresu-spolecznego-krolowania
https://youtu.be/3f3FVbCeIXk
https://www.fssp.org/en/
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
https://youtu.be/_JlPxtvxpiE
https://salezjanie.lublin.pl/pdf/mszalik-do-mszy-swietej-trydenckiej.pdf
http://mszatrydencka.pl/20-katecheza-7-jak-sie-zachowac-bedac-na-mszy-trydenckiej-po-raz-pierwszy.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=51.897513908865626%2C18.79486055859377&z=6&mid=1DWGjoiPcz4dm81CVq7CpCrDUM4A
http://www.fsspolgs.org/
http://petrusbruderschaft.de/pages/wo-wir-sind/deutschland/priesterseminar/home.php
http://fsspwigratzbad.blogspot.de/


Msza Święta oglądana w Telewizji lub słuchana w Radiu nigdy 
nie zastępuje tej, w której uczestniczy się w kościele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

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


Msza online 
 
Msze święte na żywo przez internet w różnych językach – strona dla 
przebywających za granicą, chorych i podróżujących 
 

 
 

 
Przeskocz do treści 
 

 Strona główna 
 Msze Święte na żywo po polsku 
 Msze dla dzieci 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 Msze Święte w innych językach 
 Znajdź kościół 

 
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony z porządkiem mszy świętych online. Na stronie 
msza-online.net znajdziesz odnośniki do stron parafii udostępniających obraz kamer i 
dźwięk z kościołów, dzięki czemu można oglądać na żywo transmisje z mszy oraz 
nabożeństw w internecie. Kliknij poniżej we właściwy link. 
 
Msze święte na żywo po polsku 
Msze święte po angielsku 
Msze święte po niemiecku 
Msze święte po łacinie 
Msze święte po chińsku 
Msze święte po chorwacku 

Msze święte po czesku 
Msze święte po fińsku 
Msze święte po francusku 
Msze święte po hiszpańsku 
Msze święte po litewsku 
Msze święte po portugalsku 

Msze święte po słowacku 
Msze święte po ukraińsku 
Msze święte po włosku 
Msze święte po węgiersku 
Nabożeństwa na żywo 
Różaniec na żywo

 

Po wejściu w zakładkę zobaczysz kalendarz z Mszami Świętymi dzisiaj i na najbliższe dni. 
Kliknij w godzinę, kiedy będziesz chciał uczestniczyć we Mszy Świętej.                                                                                        
Jeżeli chcesz natychmiast uczestniczyć we Mszy Świętej                                                                                               
kliknij w aktywny link w “Oglądaj na żywo Mszę Św.”                                                                                                               
a adres strony z transmisją Mszy Świętej automatycznie się otworzy                                                                    
i będziesz mógł obejrzeć ją na żywo. Strona stworzona została z myślą o wszystkich tych, 
którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w kościele we Mszy Świętej – chorych, 
podróżujących, przebywających w krajach bez kościołów. https://msza-online.net/ 
 

https://msza-online.net/#:~:text=Msza%20online,dla%20systemu%20Android 

Wypróbuj aplikację Msza-online dostępną w Google Play dla systemu Android    

                                                                        

https://msza-online.net/
https://msza-online.net/#content
https://msza-online.net/
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/
https://msza-online.net/msze-dla-dzieci/
https://msza-online.net/adoracja-najswietszego-sakramentu/
https://msza-online.net/msze-swiete-w-innych-jezykach/
https://msza-online.net/znajdz-kosciol/
https://msza-online.net/?page_id=5
https://msza-online.net/?page_id=37
https://msza-online.net/?page_id=26
https://msza-online.net/?page_id=32
https://msza-online.net/?page_id=20
https://msza-online.net/?page_id=1452
https://msza-online.net/?page_id=1440
https://msza-online.net/msze-swiete-finsku/
https://msza-online.net/?page_id=22
https://msza-online.net/?page_id=24
https://msza-online.net/msze-swiete-po-litewsku/
https://msza-online.net/?page_id=28
https://msza-online.net/?page_id=1445
https://msza-online.net/msze-swiete-po-ukrainsku/
https://msza-online.net/?page_id=30
https://msza-online.net/?page_id=86
https://msza-online.net/?page_id=34
https://msza-online.net/?page_id=1459&preview=true
https://msza-online.net/
https://msza-online.net/#:~:text=Msza%20online,dla%20systemu%20Android


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

Katolickie Radio Podlasie - www.radiopodlasie.pl         Radio Via - www.radiovia.com.pl 

 

Radio Warszawa - www.radiowarszawa.com.pl                   Radio Głos - www.radioglos.pl 

 

Radio Nadzieja - www.radionadzieja.pl                                  Radio Victoria - www.radiovictoria.pl 

 

Radio Niepokalanów - www.radioniepokalanow.pl            Radio Emaus - www.radioemaus.pl 

 

Radio RDN Małopolska - www.rdn.pl                              Radio eM Kielce - www.em.kielce.pl  

 

Katolicka Rozgłośnia Radiowa FIAT - www.fiat.fm                      Radio I - www.radioi.pl 

 

Radio RDN Nowy Sącz - www.rdn.pl                               Radio eM 107,6 FM - www.radioem.pl 

 

Katolickie Radio Diecezji Płockiej - www.krdp.fm                 Radio DOXA - www.doxa.fm 

 

Radio Rodzina /Wrocław/ - www.radiorodzina.pl                Radio Fara - www.radiofara.pl 

 

Katolickie Radio Zamość - www.radiozamosc.pl      Radio Profeto - www.radioprofeto.pl 

 

Radio Rodzina /Kalisz/ - www.radiorodzina.kalisz.pl    Radio AIN KARIM - www.radioainkarim.pl 

 

Radio „Jasna Góra” - www.radiojasnagora.pl  , http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg    

 

Radio Maryja: https://www.radiomaryja.pl/          Anioł Beskidów - www.aniolbeskidow.pl 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

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

 

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

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

Oglądaj TV Trwam z Polski . https://tv-trwam.pl/na-zywo .   TV Trwam (polski) 

. Dworzec Warszawa (-)    Telewizja CTV (polska) 
 
. Dami 24 (polski)  . Republika TV (polski)    
 
Telewizja Polska (polski) .   TVP (polski)

 

 

http://radiokatolickie.pl/stacje/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.radiopodlasie.pl
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http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.em.kielce.pl
http://www.em.kielce.pl/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.fiat.fm
http://www.fiat.fm/
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http://www.krdp.fm/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.doxa.fm
http://www.doxa.fm/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.radioi.pl
http://www.radiorodzina.pl/
http://www.radiofara.pl/
http://www.radiofara.pl/
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http://www.radiozamosc.pl/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.radioprofeto.pl
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http://www.aniolbeskidow.pl/
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https://wwitv.com/tv_channels/b6590-TVP-Info.htm


Jasna Góra:  https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej-2/ 

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

Strachocina:  https://www.youtube.com/watch?v=xhVnDSpXBCw                                                                 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

BOSKA LITURGIA ŚW JANA ZŁOTOUSTEGO:  https://youtu.be/yok9YgnJMEU 
Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma:   https://youtu.be/WFbCjkaf4v8 
Boże Narodzenie w Cerkwi Greckokatolickiej:  https://youtu.be/HeYPx_yuRrQ 
Kościół greckokatolicki:  https://www.youtube.com/watch?v=SUajX3S3Jg8 
"Lekcja religii" - Kościoły Wschodnie:  https://www.youtube.com/watch?v=yIo1MZcSalM 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna:  https://www.youtube.com/watch?v=HRBQUZgRoeM 
Kosciol Starokatolicki Mariawitow:  https://youtu.be/FZQdUnxhPNk 

 

Kościół Palmariański – wspólnota wyznaniowa, powstała w Hiszpanii w XX wieku na skutek 
schizmy w katolicyzmie, uważana przez Kościół rzymskokatolicki za sektę chrześcijańską. Centrum religijne 
tego bardzo egzotycznego Kościoła o profilu konklawistycznym (posiada własnego papieża) znajduje się w 
Andaluzji w miejscowości El Palmar de Troya. Palmarianie mają zaledwie około 1000-1500 wyznawców. 
https://youtu.be/O77iYjRED9A   https://youtu.be/X87U_3zwAnc 
 

Nabożeństwo Luterańskie:  https://youtu.be/AQqhui_MzyU                                                                                                           

Polski Narodowy Katolicki Kościół:  https://youtu.be/MhcBLk2amPg 
Ewangelicko-Augsburska:  https://youtu.be/-ZQUP8KnDnU .  https://youtu.be/KEjF0_pNFns 

Narodowy Katolicki Kosciol Apostolski: https://youtu.be/v45ZVfejlDo .  https://youtu.be/8tvUa_Y7IfQ 

Śladami Braci Polskich:  https://youtu.be/ubzXVRI5Txk 

 
Z wizytą w synagodze na modlitwie porannej: https://youtu.be/ALFBZW-xKOE 

Modlitwa polskich muzulmanow:  https://youtu.be/S0M_1Aj8YmQ  .  https://youtu.be/NrOEVP3Jvdc 

 

 
 
 

 

 
 

K   A   M   E   R   Y :             
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Katolicyzm – najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie, oparte na Piśmie Świętym i Tradycji 

apostolskiej, w skład którego wchodzą różne denominacje, odwołujące się do wspólnego dziedzictwa. 
Termin oznacza również ogół zasad wiary i życia religijnego, do których odwołuje się Kościół katolicki, 
uznający prymat biskupa Rzymu (papieża) nad całym Kościołem oraz dogmat o nieomylności papieża. 
Istnieją jednak grupy katolików, które odrzucają zwierzchnictwo papieża, tworząc niezależne struktury 
kościelne (np. starokatolicy, katoliccy liberałowie czy niektórzy tradycjonaliści).  
Kościół katolicki

[4]   – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady 

wiary i życia określane mianem katolicyzmu.  Jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, 
obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich. Kościół katolicki uważany jest za jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Zachowuje jedność w zakresie doktryny, 
dopuszcza różnice w obrzędach liturgicznych , odrębności  hierarchicznej  i   kanonicznej (tzw. Kościoły sui iuris). 

W związku z tym można dominujący pod względem liczebności Kościół łaciński (zwany również Kościołem 
rzymskim lub zachodnim) oraz Katolickie Kościoły wschodnie, które mimo ich liczby i różnic między sobą 
ujmowane są wspólnie ze względu na swą niewielką liczebność. Równość wszystkich Kościołów katolickich 
potwierdzono na II soborze watykańskim: (...) Kościoły, tak Wschodu, jak i Zachodu, chociaż różnią się 
częściowo między sobą tak zwanymi obrządkami, mianowicie liturgią, karnością kościelną i spuścizną 
duchową, są wszakże jednakowo poddane władzy pasterskiej Biskupa Rzymskiego (...). Dlatego Kościoły te 
jednakową posiadają godność i żaden z nich nie góruje nad innymi z racji obrządku. Cieszą się też tymi 
samymi prawami i poddane są tym samym obowiązkom[3]. Z racji, iż Kościół rzymskokatolicki przewyższa 
zdecydowanie swoją liczebnością inne części Kościoła katolickiego, często błędnie – w obiegowej opinii – 
utożsamiany jest on z Kościołem katolickim w ogóle.  

o Wschodnie Kościoły katolickie: 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-albańskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-białoruskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-bułgarskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-chorwackiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-greckiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-macedońskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rumuńskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku chaldejskiego 

 Kościół katolicki obrządku etiopskiego 

 Kościół katolicki obrządku koptyjskiego 

 Kościół katolicki obrządku maronickiego 

 Kościół katolicki obrządku melchickiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku ormiańskiego 

 Kościół katolicki obrządku syromalabarskiego 

 Kościół katolicki obrządku syromalankarskiego 

 Kościół katolicki obrządku syryjskiego 

o Zachodni Kościół katolicki (zwany również Kościołem rzymskokatolickim) 

 Kościół katolicki obrządku łacińskiego 

Tradycjonalizm katolicki 

 Konklawizm 

o Kościół Palmariański 

o Kościół Rzymskokatolicki Michała I 

o Kościół Rzymskokatolicki Świętej Tradycji Apostolskiej 

o Prawdziwy Kościół Katolicki 

 Lefebryzm 

o Bractwo Świętego Jozafata – tradycji greckokatolickiej 

o Bractwo Świętego Piusa X – tradycji rzymskokatolickiej 

 Piotr III – Papież 
https://www.palmarianchurch.org/  
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Papież  

(Ojciec święty[1], łac. summus pontifex, od starożytnego pontifex 
maximus; wł. papa, gr. πάπας (papas); forma funkcjonująca w języku 
polskim pochodzi od czeskiego papež[2]) – biskup Rzymu, prymas Italii, 
zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz 
suweren Państwa Miasta Watykan[3]; od 2013 papieżem jest Franciszek. 

Tytułu papieża używają również:

 

koptyjski patriarcha Aleksandrii, głowa Kościoła koptyjskiego  

   

Tawadros II 

(Teodor II) 
 

Wagih Sobhy Baky 

Soliman 

ا باب ضروس ال وا  ت
ى تان  ال

 

Papież 
Aleksandrii i 

patriarcha Stolicy 
św. Marka 

  

 

oraz prawosławny patriarcha Aleksandrii,  

zwierzchnik prawosławnego Patriarchatu Aleksandryjskiego. 

 

Teodor 
 

Nikolaos Choreftakis 
 

Wielce Bosko 
Błogosławiony 

Papież i Patriarcha 
Wielkiego Miasta 
Aleksandrii, Libii, 

Pentapolis, Etiopii, 
całego Egiptu i całej 
Afryki, Ojciec Ojców, 

Pasterz Pasterzy, 
Trzynasty Apostoł i 

Sędzia Świata 
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 Sedeprywacjonizm 

o Ruch Tradycyjnych Katolików 

 Sedewakantyzm 

o Bractwo Świętego Jana 

o Bractwo Świętego Piusa V 

o Kongregacja Maryi Niepokalanej Królowej 

o Tradycyjny Kościół Katolicki 

o Trydenckie Bractwo Kapłańskie 

 Starokatolicyzm 

o Kościoły narodowe: 

 Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki 

 Apostolsko-Episkopalny Kościół Portugalii 

 Kanadyjski Narodowy Kościół Katolicki 

 Katolicki Kościół Narodowy w Polsce 

 Kościół Narodowy w Angoli 

 Kościół Starokatolicki na Słowacji 

 Litewski Narodowy Kościół Katolicki 

 Niezależny Kościół Filipiński 

 Nordycki Kościół Katolicki 

 Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP 

 Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 

 Słowacki Narodowy Kościół Katolicki 

o Mariawityzm 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Argentynie 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Kamerunie 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Maroku 

 Kościół Katolicki Mariawitów w RP 

 Kościół Katolicki Mariawitów we Francji 

 Kościół Starokatolicki Mariawitów w Ameryce Północnej 

 Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP 

 Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech 

o Kościoły utrechckie 

 Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii 

 Kościół Polskokatolicki w Kanadzie 

 Kościół Polskokatolicki w RP 

 Kościół Starokatolicki Austrii 

 Kościół Starokatolicki Unii Utrechckiej we Włoszech 

 Kościół Starokatolicki w Chorwacji 

 Kościół Starokatolicki w Czechach 

 Kościół Starokatolicki w Holandii 

 Kościół Starokatolicki w Niemczech 

 Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii 

 Misja Starokatolicka we Francji 

 Liberalizm katolicki 

o Liberalny Kościół katolicki 

o Katolicki Apostolski Kościół Jerozolimski 

o Modernizm katolicki 

 Catholics for Choice (Katolicy na rzecz Wyboru) 

 My jesteśmy Kościołem 

 Niezależne wspólnoty katolickie 

o Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski 

o Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich 

o Reformowany Kościół Katolicki Wenezueli 

o Kościół Chrześcijańskokatolicki 

Ortodoksyjne Kościoły wschodnie 

 Kościoły prawosławne: 

o Cerkiew prawosławna: 

 Patriarchat konstantynopolitański: 

 Fińska Cerkiew Prawosławna 

 Estońska Cerkiew Prawosławna 

 Patriarchat aleksandryjski 

 Patriarchat antiocheński 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sedeprywacjonizm
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruch_Tradycyjnych_Katolik%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sedewakantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_%C5%9Awi%C4%99tego_Jana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_%C5%9Awi%C4%99tego_Piusa_V
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongregacja_Maryi_Niepokalanej_Kr%C3%B3lowej&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradycyjny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trydenckie_Bractwo_Kap%C5%82a%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starokatolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apostolski_Episkopalny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apostolski_Episkopalny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Portugalii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanadyjski_Narodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Narodowy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_w_Angoli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_na_S%C5%82owacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litewski_Narodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Filipi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nordycki_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Narodowy_Katolicki_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Narodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacki_Narodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariawityzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_Mariawit%C3%B3w_w_Argentynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_Mariawit%C3%B3w_w_Kamerunie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_Mariawit%C3%B3w_w_Maroku&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_Mariawit%C3%B3w_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_Mariawit%C3%B3w_we_Francji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_Mariawit%C3%B3w_w_Ameryce_P%C3%B3%C5%82nocnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_Mariawit%C3%B3w_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zakonu_Mariawit%C3%B3w_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Utrechcka_Ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w_Starokatolickich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcija%C5%84skokatolicki_w_Szwajcarii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Polskokatolicki_w_Kanadzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Polskokatolicki_w_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_Austrii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_Unii_Utrechckiej_we_W%C5%82oszech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_w_Chorwacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_w_Republice_Czeskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_w_Holandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Starokatolicki_w_Szwecji_i_Danii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_Starokatolicka_we_Francji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_liberalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_liberalnokatolicki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Katolicki_Apostolski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jerozolimski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Catholics_for_Choice
https://pl.wikipedia.org/wiki/My_jeste%C5%9Bmy_Ko%C5%9Bcio%C5%82em
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylijski_Katolicki_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Apostolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyczne_Stowarzyszenie_Katolik%C3%B3w_Chi%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reformowany_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Katolicki_w_Wenezueli
https://www.kchk.com.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortodoksja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_prawos%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarchat_Konstantynopolita%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%84ski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Prawos%C5%82awny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esto%C5%84ski_Apostolski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Prawos%C5%82awny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awny_patriarchat_aleksandryjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awny_Patriarchat_Antioche%C5%84ski


 Patriarchat jerozolimski 

 Autonomiczna Cerkiew Prawosławna Góry Synaj 

 Rosyjska Cerkiew Prawosławna: 

 Japońska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna 

 Chińska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna 

 Ukraińska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna 

 Łotewska Cerkiew Prawosławna 

 Estońska Cerkiew Prawosławna 

 Mołdawska Cerkiew Prawosławna 

 Gruzińska Cerkiew Prawosławna 

 Serbska Cerkiew Prawosławna: 

 Arcybiskupstwo Ochrydzkie 

 Rumuńska Cerkiew Prawosławna 

 Bułgarska Cerkiew Prawosławna 

 Cypryjska Cerkiew Prawosławna 

 Grecka Cerkiew Prawosławna 

 Albańska Cerkiew Prawosławna 

 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 

 Cerkiew Prawosławna krajów czeskich i Słowacji 

 Kościół Prawosławny Ukrainy 

 Kościół Prawosławny w Ameryce
[5]

 

 Parafie prawosławne zachodniego obrządku
[6]

 

o Niekanoniczne Cerkwie Prawosławne: 

 Białoruska Cerkiew Prawosławna (dwie niezależne hierarchie- wyłącznie w diasporze) 

 Macedońska Cerkiew Prawosławna 

 Abchaska Cerkiew Prawosławna 

o Starokalendarzowcy 

 Grecka Cerkiew Starokalendarzowa 

 Rumuńska Cerkiew Starokalendarzowa 

 Bułgarska Cerkiew Starokalendarzowa 

 Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji – od 2003 zjednoczony z patriarchatem Moskwy ze statusem 
Kościoła autonomicznego 

 Rosyjska Cerkiew Katakumbowa 

o Staroobrzędowcy 

 Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców 

 Wschodni Kościół Staroobrzędowy 

 Bezpopowcy 

 Chłyści 

 Nowochłyści 

 Czurikowcy 

 Duchoborcy 

 Imjasławcy 

 Jenochowcy 

 Mołokanie 

 Skopcy 

 Szałopuli 

 Szaszkowcy 

 Tołstojowcy 

 Wozdychjency 

 Popowcy 

 Jednowiercy 

 Kościoły asyryjskie (dawniej nazywanie nestoriańskimi) 

o Asyryjski Kościół Wschodu 

o Chaldejski Kościół Wschodu 

o Indyjski Kościół Syromalabarski 

o Starożytny Kościół Wschodu 

 Kościoły orientalne („niechalcedońskie”, dawniej nazywanie monofizyckimi) 

o Kościół koptyjski 

 Koptyjski Prawosławny Kościół Egiptu 

 Prawosławny Kościół Etiopski 

 Prawosławny Kościół Erytrejski 

o Apostolski Kościół Ormiański 

o Syryjski Kościół Prawosławny 

 Syryjski Prawosławny Kościół Antiochii 

 Syryjski Prawosławny Kościół Malankarski 
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Protestantyzm 

 Anglikanizm (uznawany zwykle jako droga środka pomiędzy protestantyzmem i katolicyzmem) 

o Kościół Anglii 

o Kościół Anglikański Kenii 

o Kościół Anglikański w Japonii 

o Kościół Episkopalny 

o Kościół Irlandii 

o Kościół Ugandy 

o Kościół Walii 

o Reformowany anglikanizm 

 Szkocki Kościół Episkopalny 

o Tradycjonalizm anglikański 

 Wyznania przedreformacyjne 

o husyci 

 Bracia morawscy 

 Ewangelicki Kościół Czeskobraterski 

 Kościół Ewangelicko-Morawski 

o lollardzi 

o waldensi 

 Ewangelicyzm (Kościoły wyrosłe wprost z Reformacji) 

o Kalwinizm (Kościoły Ewangelicko-Reformowane) 

 Kalwinizm kontynentalny 

 Chrześcijański Kościół Reformowany 

 Ewangelicki Kościół Kamerunu 

 Ewangeliczny Kościół Reformowany 

 Holenderski Kościół Reformowany 

 Kościół Ewangelicko-Reformowany 

 Kościół Reformowany 

 Kościół Reformowany w Ameryce 

 Niezależny Kościół Reformowany 

 Niezależny Związek Walijski 

 Protestancki Kościół Reformowany 

 Wyzwolony Kościół Reformowany (Holandia) 

 Zjednoczony Kościół Reformowany 

 Zjednoczony Kościół Reformowany w Południowej Afryce 

 Prezbiterianizm 

 ECO: Przymierze Ewangelikalnych Prezbiterian 

 Ewangelicki Kościół Egiptu 

 Koreański Kościół Chrześcijański w Japonii 

 Koreański Kościół Prezbiteriański Ameryki 

 Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański 

 Kościół Prezbiteriański Cumberland 

 Kościół Prezbiteriański USA 

 Kościół Prezbiteriański w Ameryce 

 Kościół Prezbiteriański w Ghanie 

 Kościół Prezbiteriański w Irlandii 

 Kościół Prezbiteriański w Kamerunie 

 Kościół Prezbiteriański w Korei (HapDong) 

 Kościół Prezbiteriański w Korei (HapDongJeong) 

 Kościół Prezbiteriański w Korei (TongHap) 

 Kościół Szkocji 

 Narodowy Kościół Prezbiteriański w Meksyku 

 Prezbiteriański Kościół Indii 

 Prezbiteriański Kościół Walii 

 Kongregacjonalizm 

 Chrześcijański Kościół Tuvalu 

 Ewangelicki Kościół Kongregacjonalny 

 Kongregacja Ewangeliczna (Angola) 

 Kościół Ewangelicko-Kongregacjonalny 

 Zjednoczony Kościół Kongregacjonalny 

o Luteranizm (Kościoły Ewangelicko-Augsburskie) 
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 Chrześcijański Kościół Protestancki Batak 

 Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus 

 Konfesja Luterańska 

 Konfesja Augsburska 

 Kościół Ewangelicki Konfesji Augsburskiej (Słowacja) 

 Kościół Ewangelicki w Niemczech 

 Kościół Ewangelicki Wyznania Luterańskiego (Brazylia) 

 Kościół Ewangelicko-Augsburski 

 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 

 Kościół Ewangelicko-Luterański 

 Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii 

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce 

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Brazylii 

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Kamerunie 

 Kościół Luterański 

 Kościół Luterański Synodu Missouri 

 Kościół Luterański w Liberii 

 Kościół Luterańsko-Braterski 

 Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii 

 Niezależny Kościół Luterański 

 Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański 

 Słowacki Kościół Ewangelicki 

 Synod Ewangelicko-Luterański Wisconsin 

 Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego 

 Wolny Kościół Ewangelicko-Luterański 

 Zbory Luterańskie w Misji dla Chrystusa 

 Zjednoczony Ewangelicko-Luterański Kościół Indii 

o Kościoły ewangelicko-unijne 

 Kościół Pakistanu 

 Kościół Południowych Indii 

 Kościół Północnych Indii 

 Kościół Protestancki w Holandii 

 Kościół Zjednoczony w Australii 

 Kościół Zjednoczony Szwecji 

 Szwajcarski Kościół Protestancki 

 Zjednoczony Kościół Chrystusa 

 Zjednoczony Kościół Chrystusa w Japonii 

 Zjednoczony Kościół Kanady 

 Zjednoczony Kościół Protestancki Francji 

 Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii 

 Zjednoczony Kościół Zambii 

 Kościoły Drugiej Reformacji (Kościoły powstałe po reformacji lub wywodzące się z tzw. Radykalnej Reformacji) 

o Metodyzm 

  

 Afrykański Kościół Metodystyczno-Episkopalny 

 Afrykański Metodystyczno-Episkopalny Kościół Syjonu 

 Chrześcijański Kościół Metodystyczno-Episkopalny 

 Episkopalny Kościół Metodystów 

 Ewangeliczny Kościół Metodystyczny 

 Koreański Kościół Metodystyczny 

 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP 

 Kościół Metodystyczny 

 Kościół Metodystyczny Afryki Południowej 

 Kościół Metodystyczny Nigerii 

 Kościół Metodystyczny Togo 

 Kościół Metodystyczny Wielkiej Brytanii 

 Kościół Metodystyczny w Brazylii 

 Kościół Metodystyczny w Fidżi i Rotuma 

 Kościół Metodystyczny w Indiach 

 Kościół Metodystyczny w Indonezji 

 Kościół Metodystyczny w Kenii 

 Kościół Metodystyczny w Kubie 

 Kościół Metodystyczny w Malezji 
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 Kościół Metodystyczny w Meksyku 

 Metodystyczny Kościół Ghany 

 Protestancki Kościół Metodystyczny w Beninie 

 Unia Metodystyczna 

 Wolny Kościół Metodystyczny 

 Zjednoczony Kościół Metodystyczny 

 Ruch uświęceniowy 

 Kościół Nazareński 

 Kościół Wesleyański 

 Armia Zbawienia (salwacjonizm) 

o Baptyzm 

 Amerykański Kościół Baptystyczny w USA 

 Amerykańskie Stowarzyszenie Baptystyczne 

 Amerykańskie Zbory Baptystyczne USA 

 Biblijny Kościół Baptystyczny 

 Brazylijska Konwencja Baptystyczna 

 Ewangeliczny Kościół Baptystyczny (Białoruś) 

 Ewangelizacyjna Krucjata Baptystyczna Orissa 

 Japońska Konwencja Baptystyczna 

 Kameruńska Konwencja Baptystyczna 

 Konwencja Baptystyczna 

 Konwencja Baptystyczna Garo (Indie) 

 Konwencja Baptystyczna Korei 

 Konwencja Baptystyczna Manipur (Indie) 

 Kościoły Chrystusowe (baptyzm) 

 Kościół Baptystów Dnia Siódmego 

 Kościół Baptystów Pełnej Ewangelii 

 Kościół Baptystyczny Nagaland (Indie) 

 Kościół Baptystyczny „Samavesam of Telu” (Indie) 

 Kościół Chrześcijan Baptystów 

 Kościół Ewangeliczno-Baptystyczny (Ukraina) 

 Kościół Ewangeliczny Misja Łaski 

 Misja Baptystyczna 

 Narodowa Konwencja Baptystyczna Ameryki 

 Narodowa Konwencja Baptystyczna USA 

 Narodowa Misja Konwencji Baptystycznej (USA) 

 Narodowa Misyjna Konwencja Baptystyczna Ameryki 

 Narodowe Stowarzyszenie Wolnej Woli Baptystów (USA) 

 Niezależna Konwencja Baptystyczna 

 Południowa Konwencja Baptystyczna 

 Progresywna Narodowa Konwencja Baptystyczna 

 Stowarzyszenie Amerykańskich Baptystów 

 Stowarzyszenie Baptystyczne 

 Stowarzyszenie Konserwatywnych Baptystów 

 Unia Baptystyczna Szkocji 

 Unia Baptystyczna Walii 

 Unia Baptystyczna Wielkiej Brytanii 

 Unia Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów 

 Wolny Kościół Baptystyczny 

 Zbór Ewangelicko-Baptystyczny w Katowicach 

 Związek Zborów Ewangelicko-Wolnokościelnych w Niemczech 

o Anabaptyzm 

 huteryci 

 mennonici 

 amisze 

 Amisze Starego Rytu 

 Trzecia Fala (Kościoły przebudzeniowe, powstałe w XIX wieku) 

o Kościoły Braterskie (także: Darbyści) 

 Kościoły miejscowe 

 Kościół Wolnych Chrześcijan 

 Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan 

o Campbellici (Kościoły Chrystusowe) 

 Kościoły Chrystusowe (USA) 
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 Kościół Chrystusowy w RP 

 Kościoły Chrześcijańskie i Kościoły Chrystusowe (USA) 

 Kościół Chrześcijański (Uczniowie Chrystusa) (USA) 

 Wspólnota Kościołów Chrystusowych – dawniej: Kościół Zborów Chrystusowych 

 Międzynarodowy Kościół Chrystusowy (Boston Local Church) 

 Bostoński Kościół Chrystusowy 

 Londyński Kościół Chrystusowy 

 Warszawski Kościół Chrystusowy 

o Adwentyzm 

 Adwentyzm Dnia Siódmego 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

 Reformowany Adwentyzm Dnia Siódmego 

 Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny 

 Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część 
Zachariasza – rogolowcy 

 Międzynarodowe Braterstwo Adwentystów Dnia Siódmego 

 Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia 

 Dawidianizm 

 Dawidiańscy Adwentyści Dnia Siódmego – pierwotny ruch już nieistniejący 

 Generalne Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego 

 Ruchy Odgałęzienia (ang. Branch Davidians) 

 Generalne Stowarzyszenie Odgałęzienia Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego 

 Dawidiańskie Odgałęzienie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego (Grupa 
Davida Koresha) 

 Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego – Ruch Bashan 

 Adwentystyczny Kościół Pozostałych Jedenastej Godziny 

 Międzynarodowa Organizacja Badania Kalendarza 

 Korzeń Jessego 

 Adwentyzm Dnia Pierwszego 

 Chrześcijański Kościół Adwentystów 

 Pierwotny Chrześcijański Kościół Adwentystów 

 Kościół Adwentystów Powtórnego Przyjścia 

 Neo-protestantyzm (Kościoły o krótkim rodowodzie, niezależne, wyrosłe z tradycji protestanckiej) 

o Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego 

 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce 

 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego na Zakarpaciu 

o Niezależne Kościoły Ewangelikalne 

 Afrykański Kościół Krajowy 

 Chrześcijańska Misja Przymierza 

 Chrześcijański i Misyjny Sojusz 

 Ewangeliczny Kościół Indii 

 Ewangeliczny Kościół Zachodniej Afryki 

 Indyjska Narodowa Wspólnota Ewangeliczna 

 Kale Heywet 

 Koreański Ewangeliczny Kościół Świętości 

 Kościół Ewangeliczny w RP 

 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP 

 Kościół Konwencji Ewangelicznej 

 Niezależna Unia Ewangeliczna (Meksyk) 

 Rada Kościołów Ewangelicznych (Gwatemala) 

 Wolny Kościół Ewangeliczny 

 Wolny Kościół Ewangeliczny Ameryki 

 Wolny Kościół Pełnej Ewangelii 

 Zjednoczony Kościół Chrystusowy na Filipinach 

o kościoły bezwyznaniowe (nie związane z żadną denominacją) 

 Kościół Betel 

 Kościół Nowego Przymierza w Lublinie 

 Kościół Nowego Stworzenia 

 Lakewood Church 

 Willow Creek Community Church 

 Kościoły lokalne (ruch religijny) 

o Kościoły Boże 
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 Kościół Boży (Anderson) 

 Kościół Boży (Dnia Siódmego) 

 Światowy Kościół Boży 

 Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego 

 Zjednoczony Kościół Boży 

 Ruch zielonoświątkowy (często jako osobny nurt) 

o Pentekostalizm 

 Apostolski Kościół Apostołów i Proroków (Salwador) 

 Apostolski Kościół Chrystusa 

 Baptystyczny Kościół Zielonoświątkowy 

 Charyzmatyczny Kościół Misji 

 Chrześcijańska Kongregacja Zielonoświątkowa (Włochy) 

 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa 

 Chrześcijański Kościół „Manna” (Portugalia) 

 Chrześcijański Kościół Maranatha 

 Chrześcijański Kościół Zielonoświątkowy 

 Biblijny Kościół Głębokiego Życia 

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Zielonoświątkowe (Tanzania) 

 Chrześcijańskie Zbory Boże 

 Ewangeliczna Wspólnota Uleczenia Naszej Ziemi (Brazylia) 

 Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 

 Ewangeliczno-Zielonoświątkowy Kościół Braterski 

 Ewangeliczny Kościół Zielonoświątkowy 

 Ewangelizacyjny Kościół Misyjny Elohim 

 Federacja Kościołów Zielonoświątkowych (Niemcy) 

 Flamandzkie Stowarzyszenie Kościołów Zielonoświątkowych (Belgia) 

 Kingsway International Christian Centre (Anglia-Londyn) 

 Kongregacja Chrześcijan 

 Kościół Apostolski 

 Kościół Boży (Cleveland) 

 Kościół Boży w Chrystusie, współpracujący z Międzynarodowym Kościołem Zwycięstwa, należącym do nurtu odnowy 
charyzmatycznej 

 Kościół Boży w Chrystusie (Stany Zjednoczone) 

 Kościół Bożych Proroctw 

 Kościół Cherubów i Serafów 

 Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 

 Kościół Chrześcijański Brunstad (Bracia norwescy) 

 Kościół Ewangeliczno-Zielonoświątkowy w Chile 

 Kościół Ewangeliczny (Chorwacja) 

 Kościół Ewangeliczny „Filadelfia” (Hiszpania) 

 Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski” 

 Kościół Indonezji Betel 

 Kościół Księcia Pokoju (Gwatemala, Salwador) 

 Kościół Odrodzenia w Chrystusie (Brazylia) 

 Kościół Pana „Aladura” 

 Kościół Pana Naszego Jezusa Chrystusa na Ziemi 

 Kościół Pełnej Ewangelii w Kenii 

 Kościół Poczwórnej Ewangelii 

 Kościół Powszechny Królestwa Bożego 

 Kościół Wierzących 

 Kościół Zielonoświątkowo-Charyzmatyczny 

 Kościół Zielonoświątkowy (Ghana) 

 Kościół Zielonoświątkowy „Bóg jest Miłością” 

 Kościół Zielonoświątkowy „Brazylia Dla Chrystusa” 

 Kościół Zielonoświątkowy w Chile 

 Kościół Zielonoświątkowy Elim 

 Kościół Zielonoświątkowy w Indonezji 

 Kościół Zielonoświątkowy w RP 

 Kościół „Żniwa miast” 

 Metodystyczno-Zielonoświątkowy Kościół Chile 

 Międzynarodowa Wspólnota Zborów Bożych 

 Międzynarodowy Kościół Łaski Bożej (International Grace of God Church) 

 Misja Pełnej Ewangelii Kamerunu 
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 Misja Wiary Apostolskiej Południowej Afryki 

 Misja Zielonoświątkowa 

 Misyjny Zielonoświątkowy Kościół Boży 

 Newfrontiers International 

 Niezależny Kościół Zielonoświątkowy 

 Odkupiony Chrześcijański Kościół Boży 

 Rosyjski Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 

 Rumuńska Unia Zielonoświątkowa 

 Standardowe Kościoły Otwartej Biblii (Open Bible Standard Churches) 

 Stowarzyszenie Kościołów Zielonoświątkowych w Rwandzie 

 Stowarzyszenie „Winnica” (USA) 

 Światowy Kościół Mocy Bożej (World Church of the Power of God) 

 Unia Zborów Zielonoświątkowych (Litwa) 

 Unia Zielonoświątkowa 

 Wolny Ewangeliczny Kościół Boży (Grecja) 

 Wolny Kościół Apostolski Pięćdziesiątnicy 

 Wolny Kościół Ożywienia Zielonoświątkowego 

 Wolny Kościół Zielonoświątkowy 

 Zbory Boże 

 Zbory Zielonoświątkowe 

 Zbór Stanowczych Chrześcijan w RP 

 Zielonoświątkowy Kościół Boży 

 Zielonoświątkowy Kościół Świętości 

 Zielonoświątkowe Zbory Boże 

 Zielonoświątkowe Zbory Zachodnich Indii 

 Związek wyznaniowy „Życie i Światło” (Francja) 

o Pentekostalizm Jedności Bóstwa 

 Kościół Apostolski Wiary w Jezusa Chrystusa 

 Krucjata Cudów Jezusa 

 Prawdziwy Kościół Jezusa 

 Zielonoświątkowe Zbory Świata 

 Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy 

o Ruch Wiary 

 Lakewood Church 

 Żydzi mesjanistyczni 

Afrochrześcijaństwo 

 Afrochrześcijaństwo 

o aladura 

o harrizm 

o kimbangizm 

o lumba 

Wyznania nietrynitarne 

 w Polsce (XVI – XVII w.): 

o duchoborcy 

o mołokanie 

 nowomołokanie 

o sobotniki 

o Bracia polscy 

o unitarianie 

 w Polsce współcześnie 

o Świecki Ruch Przyjaciół Człowieka „Anioł Pański” (miał niewielkie grono zwolenników w latach 30. XX wieku, obecnie nie 
występuje w Polsce) 

o Kościół Remonstrantów Polskich 

o spirytualiści 

o Jednota Braci Polskich 
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Restoracjonizm 

 Irwingianizm 

o Kościół Nowoapostolski 

 ruch świętych w dniach ostatnich (mormoni) 

o Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (największe wyznanie) 

o Społeczność Chrystusa (dawniej „Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”) 

o mniejsze odłamy lub grupy: 

 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Strangici) 

 Kościół Jezusa Chrystusa (Bikertonici) 

 Kościół Chrystusa – Obszar Świątyni 

 Kościół Restytucji, Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

 Kościół Zrestytuowany Jezusa Chrystusa 

 Kościół Ostatków Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

 Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca 

 Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

 Kościół Chrystusa z Poselstwem Eliasza 

 Kościół Pierwocin Pełni Czasów 

 Kościół Boży Nowego Przymierza 

 Chrystadelfianie 

 ruch badacki: 

o Świadkowie Jehowy
[a]

 

o Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego 

o Świecki Ruch Misyjny „Epifania” 

o Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego 

Wierzenia synkretyczne zapożyczające z chrześcijaństwa 

 candomble 

 macumba 

 santeria 

 szango 

 umbanda 

 voodoo 

 Native American Church 

Nowe ruchy religijne o charakterze lub tradycji chrześcijańskiej 

 Kościół Boga Wszechmogącego 

 Rodzina 

 Ruch na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań 

 Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” 

 Wolny Kościół Reformowany 

 Stolica Boża i Barankowa 
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Poczet Papieży 
Spis treści  

 1Lista papieży 

o 1.1I tysiąclecie 

 1.1.1I wiek 

 1.1.2II wiek 

 1.1.3III wiek 

 1.1.4IV wiek 

 1.1.5V wiek 

 1.1.6VI wiek 

 1.1.7VII wiek 

 1.1.8VIII wiek 

 1.1.9IX wiek 

 1.1.10X wiek 

o 1.2II tysiąclecie 

 1.2.1XI wiek 

 1.2.2XII wiek 

 1.2.3XIII wiek 

 1.2.4XIV wiek 

 1.2.5XV wiek 

 1.2.6XVI wiek 

 1.2.7XVII wiek 

 1.2.8XVIII wiek 

 1.2.9XIX wiek 

 1.2.10XX wiek 

o 1.3III tysiąclecie 

 1.3.1XXI wiek 

 2Statystyki i ciekawostki 

 3Zobacz też 

 4Uwagi 

 5Przypisy 

 6Bibliografia

 

 Jan II był pierwszym papieżem, który po wyborze zmienił swoje świeckie imię[2]. 

 W średniowiecznych spisach występował papież o imieniu Donus II, którego pontyfikat miał mieć 
miejsce w roku 972. Uważa się powszechnie, że w rzeczywistości nigdy nie istniał. Jego istnienie było 
skutkiem błędu, wynikającego z mylnego odczytania łacińskiego słowa dominus (pan), którym został 
określony papież Benedykt VII[3]. 

 Simon de Brie był w rzeczywistości drugim papieżem o imieniu Marcin. Z powodu błędnej pisowni 
imienia Maryn (Martinus zamiast Marinus) w trzynastowiecznych spisach papieży (Maryna I i Maryna 
II omyłkowo uważano za Marcina II i Marcina III), przyjął on imię Marcin IV[4]. 

 Przez 455 lat (od 1523 do 1978 r.) w Watykanie na tronie papieskim zasiadali wyłącznie Włosi 
(ostatnim był Jan Paweł I). Zwyczaj ten przerwał dopiero wybór Polaka Karola Wojtyły (Jan Paweł II)[5]. 

 Imię Jan było najczęściej przybieranym imieniem przez papieży – aż dwadzieścia jeden razy (mimo 
błędnej numeracji), nie licząc antypapieży oraz dwóch papieży Janów Pawłów. 

 Pontyfikat papieża Piusa IX był najdłuższy – trwał 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni. Tradycja i część 
hietografii przyjmuje, że najdłuższy był pontyfikat św. Piotra, który wedle jednych wersji miał trwać 34, 
a wedle niektórych nawet 37 lat (30-67). Jednak daty dotyczące pierwszych papieży są trudne do 
zweryfikowania. 

 Pontyfikat papieża Stefana II byłby najkrótszy, jeśli przyjąć, że Stefan był pełnoprawnym papieżem – 
trwał zaledwie 4 dni[6]. Najkrótszy w pełni uznany pontyfikat należał do Urbana VII i trwał 12 dni. 

 Najmłodszym papieżem był Jan XII (955-964), który w chwili wyboru miał zaledwie 18 lat[7] 
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 Przez katolików zwanych sedewakantystami ostatni papieże są uznawani za antypapieży. Według 
większości z nich ostatnim prawowitym papieżem był Pius XII, ale istnieją również nurty 
sedewakantyzmu uznające za ostatniego papieża Jana XXIII czy Piusa IX. 

 Przez 1272 lata (od 741 do 2013 r.) papieżami byli wyłącznie Europejczycy (ostatnim był Benedykt 
XVI). Tradycję tę przerwał wybór Argentyńczyka Franciszka. 

 W 2013 r. wraz z wyborem Franciszka na papieża została przerwana trwająca od 913 r. (przez 1100 
lat) tradycja, zgodnie z którą papieże przybierali imiona noszone przez poprzedników. 

 

Zobacz też: 

 Przepowiednia Malachiasza 

 papieżyca Joanna 

 Sobór watykański II 

 bazylika św. Piotra na Watykanie 

 Antypapież 

 Drzewo genealogiczne papieży 

 

I. Stefan był Papieżem 4 dni[6].                                 II. Urbana VII 12 dni  
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 III. Jan XII (955-964), w chwili wyboru miał 18 lat[7] 

I.    II. 

  III. 
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