
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Radio Eska 

 
Polskie Radio - Trojka 

Tok FM 

Radio Alex  

Radio Katowice   

Radio Plus  

Radio Leliwa  

Polskie Radio - 24  

Radio Jasna Gora  

Radio Rekord  

Slonskie Radio Hitmix  

Radio Kaszebe  

Meloradio  

 

Radio onlinePolska                                                                                                                                                                                                                                              

 Niemcy 

 Litwa 

 Słowację 

 Czechy 

 Białoruś 

 Ukraina 

 Rosja 

 Stany Zjednoczone 

 Brazylia 

 Kolumbia 

 Francja

 Afryka 

 Azja 

 Ameryka Północna 

 Ameryka Południowa 

 Europa 

 Oceania

Włącz -  Słuchaj                                                                         

Radia w Polsce i na świecie 

Radio Maryja:  
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryj
a&played=1 

 
Posłuchaj Radio Maryja w 
smartfonie za darmo za pośrednictwem 

aplikacji na Androida lub iOS! 

 

https://onlineradiobox.com/pl/radioeska/
https://onlineradiobox.com/pl/radioeska/
https://onlineradiobox.com/pl/trojka/
https://onlineradiobox.com/pl/trojka/
https://onlineradiobox.com/pl/tokfm/
https://onlineradiobox.com/pl/tokfm/
https://onlineradiobox.com/pl/radioalex/
https://onlineradiobox.com/pl/radioalex/
https://onlineradiobox.com/pl/prrkatowice/
https://onlineradiobox.com/pl/prrkatowice/
https://onlineradiobox.com/pl/plus/
https://onlineradiobox.com/pl/plus/
https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
https://onlineradiobox.com/pl/radiojasnagora1006/
https://onlineradiobox.com/pl/radiojasnagora1006/
https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/
https://onlineradiobox.com/de/
https://onlineradiobox.com/lt/
https://onlineradiobox.com/sk/
https://onlineradiobox.com/cz/
https://onlineradiobox.com/by/
https://onlineradiobox.com/ua/
https://onlineradiobox.com/ru/
https://onlineradiobox.com/us/
https://onlineradiobox.com/br/
https://onlineradiobox.com/co/
https://onlineradiobox.com/fr/
https://onlineradiobox.com/Africa/
https://onlineradiobox.com/Asia/
https://onlineradiobox.com/North-America/
https://onlineradiobox.com/South-America/
https://onlineradiobox.com/Europe/
https://onlineradiobox.com/Oceania/
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
https://onlineradiobox.com/android
https://geo.itunes.apple.com/us/app/id1101437391?referrer=utm_source%3Dradiobox%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dhomepage


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          BÓG -  http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog.pdf,  

Episkopat -  https://diecezja.pl/aktualnosci-typ/konferencja-episkopatu-polski/               Poczet Papieży , 
Archidiecezja Krakowska -  https://diecezja.pl/                                          Jan Paweł II ,                                                                                      
Listy -  https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy                                   Święci i Błogosławieni ,                                                                                                       
Ordo -  https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo Questions -http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf    

Zakony -  ZAKONY MĘSKIE  -  http://zakonnicy.blogspot.com/                                      Ojczyzna                                                             

ZAKONY ŻEŃSKIE -  http://habity-zakonne.blogspot.com/2010/02/lista-zakonow-zenskich.html    

Modlitwy - https://wduchuswietym.com/2016-02-04-02-07-21/modlitwy-audio,                                   Tablica ,   
Adoracja -  https://www.youtube.com/watch?v=eZN_Hbu1rWg                                                                        Tapety ,   
Strony Patriotyczne -  http://patriotyczna.listastron.pl/                                                            Kącik audio , 
Pieśni religijne - https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/piesni                             Czytelnia ,  

Arcydzieła malarskie - http://www.artbible.org/pl/,  https://youtu.be/1gf0V5zqNG4                           Linki ,   

Obrazki biblijne - http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/obrazki_biblijne.htm                           

Kolorowanki - https://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-biblijne.html                                               Pobieralnia ,                             

Pejzarze - https://biblia.wiara.pl/gal/spis/1435747.Biblijne-pejzaze                                            Kącik filmowy ,                                               

Zdjęcia - http://www.biblepage.net/pl/zdjecia-ziemi-swietej.php        http://parafia.rabka.swmm.eu/Sakramenty_2021-03-21.pdf                                                                                                                                                                                 

Słownik - https://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny                                                                   Sakramenty Święte ,                                   

Śpiewnik http://spiewnikreligijny.pl/lista-tekstow/A/, http://piosenkireligijne.pl/,  https://bibliotekapiosenki.pl/glowna 

Pliki MP3: http://www.duchprawdy.com/muzyka.htm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

................        https://www.edycja.pl/pliki_mp3?zenid=b60d8ad19cd7424fb1e2cddf0ef1e872                                                                                                                              

You Tube - https://www.youtube.com/playlist?list=PLpBgTSnFz5mlFxSDo4h271xBMS86n_usm    
Organista -  http://www.organum.pl/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Katecheta -  http://www.organum.pl/dla-katechetow         Portal Katolicki - https://wduchuswietym.com/   

Ptaki - http://ptaki.info/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivL_yGbRTG29rOyoVsaBQsWY_RTNUscKINR1EpwwkiRiMvvm5ZiHtcaAuo-EALw_wcB  ,     

https://www.glosy-ptakow.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Księżyc: tu  i  tu https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html 
Infor.pl -  https://www.infor.pl/  -  http://infororganizer.pl/                                                                                                                                                                                                            

Sprawdź Banderolę -   https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz                                                                                                                                                     

Spawdź Lek -  https://www.gov.pl/web/gif                                                                                                                                                                                                         

Poznaj Tatry -  https://www.tatry.info.pl/ 

Serwis Heraldyczno Genealogiczny: Oto podstawy zasad heraldycznych   i publikacja "Słownika 

Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", który pozwoli sprawdzić ilu ludzi o danym nazwisku występuje w Polsce i jaki jest 

rozkład terytorialny. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki - katalogu herbów. Wyszukiwarka umożliwia szukanie herbów 

według kryterium nazwiska, co umożliwia sprawdzenie jakimi herbami posługiwały się w przeszłości osoby o danym nazwisku.                                                                                           
 

    
 

 

 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog.pdf
https://diecezja.pl/aktualnosci-typ/konferencja-episkopatu-polski/
https://wduchuswietym.com/poczet-papiezy
https://diecezja.pl/
https://wduchuswietym.com/jan-pawel-ii
https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy
https://wduchuswietym.com/swieci-i-blogoslawieni-menu
https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo
http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf
https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-meskie
http://zakonnicy.blogspot.com/
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf
https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-zenskie
http://habity-zakonne.blogspot.com/2010/02/lista-zakonow-zenskich.html
https://wduchuswietym.com/2016-02-04-02-07-21/modlitwy-audio
https://wduchuswietym.com/tablica
https://www.youtube.com/watch?v=eZN_Hbu1rWg
https://wduchuswietym.com/galeriaobrazu
http://patriotyczna.listastron.pl/
https://wduchuswietym.com/kacikaudio
https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/piesni
https://wduchuswietym.com/poczytaj
http://www.artbible.org/pl/
https://youtu.be/1gf0V5zqNG4
https://wduchuswietym.com/linki
http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/obrazki_biblijne.htm
https://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-biblijne.html
https://wduchuswietym.com/pobieralnia
https://biblia.wiara.pl/gal/spis/1435747.Biblijne-pejzaze
https://wduchuswietym.com/kacikfilmowy
http://www.biblepage.net/pl/zdjecia-ziemi-swietej.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/Sakramenty_2021-03-21.pdf
https://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny
https://wduchuswietym.com/sakramenty-swiete
http://spiewnikreligijny.pl/lista-tekstow/A/
http://piosenkireligijne.pl/
https://bibliotekapiosenki.pl/glowna
http://www.duchprawdy.com/muzyka.htm
https://www.edycja.pl/pliki_mp3?zenid=b60d8ad19cd7424fb1e2cddf0ef1e872
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpBgTSnFz5mlFxSDo4h271xBMS86n_usm
http://www.organum.pl/
http://www.organum.pl/dla-katechetow
https://wduchuswietym.com/
http://ptaki.info/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivL_yGbRTG29rOyoVsaBQsWY_RTNUscKINR1EpwwkiRiMvvm5ZiHtcaAuo-EALw_wcB
https://www.glosy-ptakow.pl/
http://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda
http://kalender-365.de/kalendarz-ksiezycowy.php
https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html
https://www.infor.pl/
http://infororganizer.pl/
https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz
https://www.gov.pl/web/gif
https://www.tatry.info.pl/
http://www.herby.com.pl/heraldyka.html
http://www.herby.com.pl/indexslo.html
http://www.herby.com.pl/indexslo.html
http://www.herby.com.pl/main.php
http://www.herby.com.pl/main.php


Brewiarz - Episkopat, Archidiecezja, Listy, Ordo, Sprawdź Banderolę, Sprawdź Lek, Poznaj Tatry, Śpiew Ptaków: 
Brewiarz Episkopat, Archidiecezja, Listy, Ordo, Sprawdź Banderolę, Sprawdź Lek, Poznaj Tatry, Śpiew Ptaków   

 

Biblia - Biblia   Objawienia Publiczne i Prywatne - Objawienia Publiczne, Prywatne 

                     
                       czytania na każdy dzień  Objawienia Publiczne, Prywatne    I Piątek,    IV Rocznica,    I Sobota   

 
 

Dekalog - V Przykazań, II Przykazania, Dokumenty, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm, Encykliki, Media,  

            Resime, Msza Święta, Gdzie? Kiedy? Czytania, OnLine, Brewiarz, Biblia, Radia, Telewizje, Kamery, O Mediach:   
Dekalog V Przykazań, II Przykazania, DokumentyKodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm, Encykliki                                      
 
https://www.gosc.pl/doc/3076352.Adhortacja-Amoris-laetitia-pelny-tekst   

 

Życie - STWORZENIE ŚWIATA. Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną? Bytom operują maleńkie dzieci w łonie 

matki, Marsz dla Życia i Rodziny. Oganizacje niosą pomoc. Dzieci wojny. Ebola. Skazani na Sachalin, do piekła  Ziemi. 
LGBT. Św. Jan Fisher i Św. Tomasz More: Troska o ludzi starszych.pdf   Życie.pdf   Rośliny.pdf   S. O. S..pdf   Kobieta.pdf 
 
Ptaki i Pasożyty, które mogą przejąć kontrolę nad twoim umysłem.pdf   Nie zabijaj.pdf   Przesladowani.pdf  Seniorzy.pdf   Ptaki, Pasożyty.pdf    
 
Żołnierze Wyklęci, Aborcja, Papież w Iraku.pdf   Rok Rodziny, Konkurs, Niedziela, Św. Józef, Pogoda   

 

Aniołowie i Święci – Aniołowie, Spis Świetych, Wezwania Kościołów, Wezwania Parafii, 225 Świętych 

Polaków, Wdowi Grosz, Czytanki:  https://wduchuswietym.com/swieci-i-blogoslawieni-menu    
 
Aniołowie i Święci Spis Świętych, Wezwania Kościołów, Parafii, 225 Świętych Polaków, Wdowi Grosz, Czytanki

 

Msza Święta –  Msza Święta Kamery Internetowe Telewizja Gdzie i Kiedy Msza w kościele w Polsce i na świecie Savovir-vivre, Czytania 

6 Świąt w Polsce Trydencka                   Media Resime - Msza Święta Gdzie Kiedy Czytania OnLine Brewiarz Biblia Radia Telewizje Kamery O Mediach                              

 

Ojcowie Kościoła –   Ojczyzna                                                                                                                                                                   

Ojcowie Kościoła Patrologia 190 s., Filmy ponad 100, Katalog Nugat, Didache, Hlond, Wyszyński, Wojtyła, 18+Księży, Ks. Mach 

 

Rok Kościelny – Rok Kościelny Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Święty Ogień, Wielkanoc, Biblia od kuchni  

 

Pielgrzymki -  Ziemia Święta, Rzym, Fatima, Lourdes, Piekary Śl. Góra Św. Anny, Pierściec, Rychwałd, Ogrody Kapias, Góry                                                                                                                                                                                                           

 Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Rzymu, Ogrody Kapias, Kasprowy Wierch, Czantoria, Góra Ś. Anny, Pierściec, Słowniki, Historia, Multimedia   
                                 

Panoramy -   kaplica   Rabka-Zdrój   ŚW. MARIA MAGDALENA     

 

Linki - http://rabka.swmm.eu/test1.php                     (tutaj pojawią się nowe linki) 
 

1. Chrzest Polski, Melodia Koronki, Małżeństwo, Kochanie wojny nie będzie. Katyń, Smoleńsk, Drzewa szubienic pod Wałką. Porwan ie na Haiti. 

 

2. Wielkanoc, Bocelli, Depresja, Alzheimer, Schizofremia, Parkinson, Islam, Londyn, Syria, Kamerun, Cud Świętego Ognia, trujące rośliny, koronawirus, 
Ziemia Święta, Wilamowice 

 

3. Siostra Keller Bóg także dał nam komputer, Bp Paprocki z USA o wykluczeniu z przyjmowania Komunii popierających aborcję, satanizm, Tron 

szatana, Św. Józef, Ostre kazanie, JPII 

 

4. Wiadomości Kurtyny Wielkopostne w Orawce, Egipt buduje nowa stolicę, Droga Krzyżowa, Św. Rita, Rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida, Św. 

Dyzma, 5-latka skazana na śmierć 
 

5. Rok Rodziny, Konkurs, Niedziela, Św. Józef, Pogoda  

 
 

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Brewiarz_-_Episkopat.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Biblia.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Dekalog.pdf
http://www.mateusz.pl/czytania/2019/
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Dekalog.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Piatek_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/iv_rocznica.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Dekalog.pdf
https://www.gosc.pl/doc/3076352.Adhortacja-Amoris-laetitia-pelny-tekst
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Troska_o_ludzi_starszych.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Zycie.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Rosliny.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/SOS.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Kobieta.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Ptaki_i_Pasozyty.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Nie_zabijaj.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Przesladowani.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Seniorzy.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Ptaki_Pasozyty.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Rozne_1.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Wiadomosci_2021-03-19.pdf
https://wduchuswietym.com/swieci-i-blogoslawieni-menu
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Aniolowie_i_Swieci.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Aniolowie_i_Swieci.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Msza_Swieta.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Msza_Swieta.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Ojcowie_Kosciola.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Rok_Koscielny.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Pielgrzymki_2021-04-04.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Pielgrzymki.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/kaplica.php
http://ai360.pl/panoramy.php?action=list&s_place=177&
http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/mmagda.html
http://rabka.swmm.eu/test1.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-04-14.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-04-11.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-04-11.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-04-04.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-04-04.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-03-27.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-03-27.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Wiadomosci_2021-03-19.pdf


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we Mszy Św. i ogląda w TV, 
dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej.  

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   

 
  

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 
 BREWIARZ NA DZIŚ -   http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/                                                                                           

 

M  E  D  I  A                                            

RADIA -TELEWIZJE - PRASA 

  
 
 

K   A   M   E   R   Y :             

CZYTANIA 
 
 
 
 
MSZALNE 
 

 

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

Liturgia na dziś , 
 
Pismo Święte, http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia,   

 
Czytanie na dziś,  Kalendarz,  
 
 Liturgia,  Brewiarz     

https://msza-online.net/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
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://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/
https://msza-online.net/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
https://wduchuswietym.com/liturgianadzis
https://wduchuswietym.com/pismoswieta
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2019-08-16
http://niezbednik.niedziela.pl/kalendarz
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia
http://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz


RADIA: http://radiokatolickie.pl/stacje/ 
Polskie i Polonijne: http://www.radiostacje.com/     

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

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

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/   

 

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/   

 

 Czytaj codziennie                                

Misyjne: https://misyjne.pl/ 
eKAI: https://ekai.pl/  
Ekumenizm: https://www.ekumenizm.pl/ 
Radio Maryja: https://www.radiomaryja.pl/ 
TV Trwam: https://www.tv-trwam.pl/  
Deon: https://www.deon.pl/ 
Gość Niedzielny: https://krakow.gosc.pl/  
Mały Gość Niedzielny: https://www.malygosc.pl/  
Niedziela: https://www.niedziela.pl/ 
Aleteia: https://pl.aleteia.org/ 
Nasz Dziennik: https://naszdziennik.pl/   
Wiara: https://www.wiara.pl/ 
Opoka: https://opoka.org.pl/  
Grodno: http://slowo.grodnensis.by/  
Wilno: https://kurierwilenski.lt/category/litwa/  
USA: https://tygodnikprogram.com/  
Poznaj nieznane: https://poznajnieznane.pl/  
z Watykanu: https://www.vaticannews.va/pl.html   
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K A M E R Y:  

Lourdes:  https://youtu.be/BbFRgMR8Urk  .  https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk 

Fátima: https://youtu.be/tNCTiiR2k1c   .   https://www.youtube.com/watch?v=tNCTiiR2k1c 

Piekary Śląskie: https://youtu.be/UmEQD8jTe-g   .   https://www.youtube.com/watch?v=UmEQD8jTe-g 

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

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

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

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

Tyniec: https://youtu.be/wFllnP9_ySg        Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/         

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

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

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

Greckokatolicka: 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 obrządek: https://youtu.be/j_26wND4rrk   .   https://www.youtube.com/watch?v=j_26wND4rrk 

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

 

Kamery: http://www.worldcam.pl/,  http://www.webcamera.pl/kategoria,19, 

 

Kraków: http://krakow4u.pl/Panoramy_360_3d_Sferyczne_Krakowa.html   

Kraków Grodzka: http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/44821,artykul,ulica_grodzka__z_hotelu_senacki_.html    

Plac Wszystkich Świętych: http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/1306,artykul,plac_wszystkich_swietych_.html  

Tyniec:  http://www.tyniec.tv/  http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?max=1&p=piekary-wisla-tyniec&lang=p&t=32,   

Grenlandia: http://www.fishingexplorers.com/grenlandia.html                                                                                                                                                            
-                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wawel: http://artsgallery.pl/panoramy-sferyczne.html   

 

Zakopane: http://krupowkidolne.webcamera.pl/, http://swiat360.pl/panoramy-360-tatry.html   
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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   

 

 
 

 

 

 

M  E  D  I  A                                            

RADIA -TELEWIZJE - PRASA 
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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. 

 
                                                                                                           


