
50 lat sekcji polskiej Radia Watykańskiego : Konferencja w Papieskim Instytucie Studiów 
Kościelnych 24.11.1988.  

65 lat sekcji polskiej Radia Watykańskiego : 1938-2003.  

Abraham.  

Anioł Stróż.  

Apokalipsa - Księga wielkiego pocieszenia '[1-8].  

Apokalipsa - Księga wielkiego pocieszenia [18-26].  

Apokalipsa - Księga wielkiego pocieszenia [27-34].  

Apokalipsa - Księga wielkiego pocieszenia [35-38].  

Apokalipsa - Księga wielkiego pocieszenia '[9-17].  

Apostołowie [1-9].  

Archeologia a niektóre wydarzenia w Galilei.  

Archeologia biblijna a Pismo Święte.  

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński [1-4].  

Aż po krańce świata [13-17].  

Aż po krańce świata ['1-6].  

Aż po krańce świata [18-23].  

Aż po krańce świata [24-29].  

Aż po krańce świata [30-35].  

Aż po krańce świata [36-42].  

Aż po krańce świata [43-49].  

Aż po krańce świata [50-56].  

Aż po krańce świata [57-63].  

Aż po krańce świata [64-69].  

Aż po krańce świata ['7-12].  

http://www.pbc.uw.edu.pl/16879/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16879/
http://www.pbc.uw.edu.pl/14033/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16938/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16871/
http://www.pbc.uw.edu.pl/13783/
http://www.pbc.uw.edu.pl/13785/
http://www.pbc.uw.edu.pl/13786/
http://www.pbc.uw.edu.pl/13787/
http://www.pbc.uw.edu.pl/13784/
http://www.pbc.uw.edu.pl/14990/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16909/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16908/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16959/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16646/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16644/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16647/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16648/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16649/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16650/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16651/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16652/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16653/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16654/
http://www.pbc.uw.edu.pl/16645/


Brazylia [1-5].  

Co ma wspólnego Internet z ewangelią?  

Co to jest teologia?  

Co to znaczy nie wódź nas na pokuszenie?  

Czy i jaka teologia jest potrzebna?  

Czy zwierzęta mają duszę?  

Czyściec.  

Daniel.  

Dar wiary : zamyślenia nad credo Kościoła.  

Dawid.  

Dialogi o moralności [1-4].  

Dialogi o moralności [5-9].  

Dlaczego apokryfy? [1-6].  

Dogmat o Wniebowzięciu.  

 Duch Święty w liturgii [1-4].  

 Duch Święty w liturgii [5-11].  

Duszpasterstwo Armii Polskiej w ZSRR w latach 1941–42. 

Dzieje ewangelizacji Ameryki [1-8].  

Eliasz.  

Estera.  

Etiopia [1-7].  

Etiopia w świecie starożytnym [1-6].  

Europejska polityka migracyjna.  

Europejska wspólnota wartości.  
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Ezechiel.  

Granice Unii Europejskiej.  

Hiob.  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie [104-117].  

 Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[1-14].  

 Historia ambasady polskiej przy Watykanie [118-130].  

 Historia ambasady polskiej przy Watykanie [131-144].  

 Historia ambasady polskiej przy Watykanie [145-157].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[15-28].  

 Historia ambasady polskiej przy Watykanie [158-169].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie [170-182].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[29-40].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[41-51].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[52-62].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[63-74].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[75-88].  

Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[89-103].  

Historia chrześcijaństwa w Armenii [1-6].  

Historia chrześcijaństwa w Gruzji [1-4].  

Historia chrześcijaństwa w Gruzji [5-9].  

Historia chrześcijaństwa w Turcji [1-7].  

Historia Światowych Dni Młodzieży [1].  

Historia Światowych Dni Młodzieży [2].  

Historia wyższych uczelni kościelnych [1-2].  
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Ikonografia Boga Ojca [1].  

Ikonografia Boga Ojca [2].  

Ikonografia Boga Ojca [3].  

Ikonografia Boga Ojca [4].  

Ikonografia Boga Ojca [5].  

Izajasz.  

Jan z Ávili [1-3].  

Jeremiasz.  

Jozue.  

Kapłan i jego posługa.  

Kapłan i jego życie [1].  

Kapłan i jego życie [2].  

Kapłan jako pasterz.  

Kapłan jako przewodnik.  

Kapłana obecność pośród ludzi [1].  

Kapłana obecność pośród ludzi [2].  

Kapłan-głosiciel Słowa Bożego.  

Kapłan-oczekiwania wiernych.  

Kapłan-szafarz sakramentów.  

Kardynał Józef Ratzinger o Europie.  

Katalog Rubryk. . 

Kazania sejmowe Piotra Skargi.  

Kazimierza Przerwa-Tetmajera poetyka duszy.  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [01].  
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Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [02].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [03].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [04].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [05].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [06].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [07].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [08].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [09].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [10].  

Kino - wehikuł ludzkich tęsknot [11].  

Kobiety w starym testamencie [1-8].  

Koniec wieku.  

Konkordat : blaski i cienie konkordatu.  

Konkordat : kto jest partnerem dla państwa?  

Konkordat : obawy.  

Konkordat : po co formalne umowy?  

Konkordat : potrzeba regulacji stosunków Państwa z Kościołem.  

Konkordat a konstytucja.  

Konkordat a małżeństwo.  

Konkordat a Polska.  

Konkordat inaczej.  

Kościół a seks.  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1917-1939 [01-4].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1917-1939 [05-8].  
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Kościół katolicki w ZSRR w latach 1917-1939 [09-12].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1917-1939 [13-16].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1917-1939 [17-20].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1939-1941 [1-3].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [1].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [2].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [3].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [4].  

Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [5].  

Kośćiół katolicki obrządku wschodniego w ZSRR.  

Kult relikwii.  

Legendarny Świat Apokryfów [1-8].  

Legendarny Świat Apokryfów [9-15].  

Maryja.  

Mądrość ojców Kościoła.  

Michał Sopoćko - sługa miłosierdzia [1].  

Michał Sopoćko - sługa miłosierdzia [2].  

Michał Sopoćko - sługa miłosierdzia [3].  

Michał Sopoćko - sługa miłosierdzia [4].  

Michał Sopoćko - sługa miłosierdzia [5].  

Misja w Zairze [1-15].  

Mit Księgi.  

Mojżesz.  

Nauka społeczna Kościoła w 100 lat od „Rerum Novarum”.  
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Niebo.  

Nowe przykazania Kościelne.  

O chrześcijaństwie w Egipcie [1].  

O chrześcijaństwie w Egipcie [2].  

O Krzyżu.  

Oblicza ludzkiej solidarności : Wspólnota Emmanuel [1-5].  

Oblicza prawdy.  

Ocalić człowieka : Kościół wobec aborcji [1-10].  

Ofiara Jezusa.  

Ofiara przyjęta : opowieść o życiu i męczeństwie sióstr z Nowogródka [1-9].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [1-10].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [11-20].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [21-30].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [31-40].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [41-50].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [51-60].  

Państwo Środka i uczniowie Chrystusa [61-67].  

Papieski mecenat doby renesansu i baroku [1].  

Papieski mecenat doby renesansu i baroku [2].  

Pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie.  

Pięć minut o poezji.  

Piotr Skarga - kaznodzieja niepoprawny politycznie [1-8].  

Początki chrześcijaństwa syryjskiego [1-4].  

Poezje Karola Wojtyły.  
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Polityka imigracyjna Unii Europejskiej.  

Polityka społeczna Unii Europejskiej.  

Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [1].  

Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [2].  

Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [3].  

Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [4].  

Pomoc z Polski na rzecz wiernych w ZSRR.  

Powtórne przyjście Pana.  

Prawo Unii Europejskiej : Karta Praw Podstawowych.  

Prawo unijne w krajach członkowskich.  

Promowanie dziedzictwa kulturowego.  

Przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny : program słowno-muzyczny 
[1-6].  

Przedchalcedońskie Kościoły Wschodu [1-9].  

Qumran i grupy religijne w judaizmie.  

Renesansowe szukanie Boga.  

Rozeznawanie niechrześcijańskich postaw [cz.1-14].  

Rozeznawanie niechrześcijańskich postaw [cz.15-25].  

Rozeznawanie niechrześcijańskich postaw [cz.26-37].  

Rozeznawanie niechrześcijańskich postaw [cz.38-53].  

Rozważania adwentowe : na każdy dzień adwentu [1-12].  

Rozważania adwentowe : na każdy dzień adwentu [13-24].  

Sobory Kościoła niepodzielonego [1-9].  

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskie.  

Starzejąca się Europa.  
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Sto lat od powstania Ustawy o rozdziale kościoła od państwa we Francji.  

Sylwetka Gilberta Keitha Chestertona [1-6].  

Świadectwo grobowców.  

Świadectwo Ojca Europy : Robert Schuman.  

Świadkowie wiary : Jacques Maritain.  

 Świadkowie wiary : Jacques-Bénigne Bossuet.  

Świadkowie wiary : kardynał Henry Newman.  

Świadkowie wiary : święta Katarzyna ze Sieny.  

Święci i błogosławieni.  

Święty Marcin z Tours [1-3].  

 Święty tygodnia (Agata-Andrzej).  

 Święty tygodnia (Aniołowie-Augustyn).  

 Święty tygodnia (Barnaba-Benedykt).  

 Święty tygodnia (Bernard-Brunon).  

 Święty tygodnia (Cecylia-Elżbieta).  

 Święty tygodnia (Filip-Franciszek).  

 Święty tygodnia (Grzegorz-Jakub).  

Święty tygodnia (Jan).  

Święty tygodnia (January-Justyn).  

 Święty tygodnia (Kamil-Kosma).  

Święty tygodnia (Leon-Maria).  

 Święty tygodnia (Mariastella-Mikołaj).  

 Święty tygodnia (Monika-Pius).  

 Święty tygodnia (Polikarp-Sebastian).  
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 Święty tygodnia (Sylwester-Teresa).  

Święty tygodnia (Tomasz-Walenty).  

Święty tygodnia (Wawrzyniec-Wszyscy Święci).  

Święty tygodnia.  

Tajemnica Boga Ojca u ojców Kościoła [1-5].  

Tajemnica młodości : medytacje o nadziei [1-6].  

 Triduum Paschalne.  

Turcja w Unii Europejskiej.  

Unia Europejskiej a Bałkany.  

Unia Europejskiej a Chiny.  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [1].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [2].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [3].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [4].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [5].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [6].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [7].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [8].  

Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [9].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [1-12].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [13-26].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [27-37].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [38-46].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [47-58].  
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Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [60-72].  

 Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [73-84].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [85-98].  

Wędrówki Śródziemnomorskie : śladami Polaków w Italii [99-111].  

Wielkopostne Spotkania Stacyjne [Dzień 1-10].  

Wielkopostne Spotkania Stacyjne [Dzień 11-20].  

Wielkopostne Spotkania Stacyjne [Dzień 21-30].  

Wielkopostne Spotkania Stacyjne [Dzień 31-42].  

Wobec Islamu [1-10].  

Wobec Islamu [11-19].  

Wobec Islamu [20-29].  

Wobec Islamu [30-40].  

 Wobec Islamu [41-52].  

 Wobec Islamu [53-64].  

 Wobec Islamu [65-76].  

Wobec Islamu [77-87].  

Wobec Islamu [88-97].  

Wobec Islamu [98-100].  

Wojna czy pokój.  

Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : autentyczność.  

Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : dylematy.  

Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : obcość i alienacja.  

Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : pogłos egzystencjalizmu.  

Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : sztuka i nieśmiertelność.  
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Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : świat jako teatr.  

Wokół poezji Wisławy Szymborskiej : wobec końca.  

Wpólne dziedzictwo : Dialog chrześcijańsko-żydowski.  

Wpólne poszukiwanie : dialog z wyznawcami innych religii [1-5].  

Wspólne dziedzictwo : dialog chrześcijańsko-żydowski [1-8].  

Wspólnota z Taizé [1-5].  

Wyznania św. Augustyna [1].  

Wyznania św. Augustyna [2].  

Wyznania św. Augustyna [3].  

Wyznania św. Augustyna [4].  

Wyznania św. Augustyna [5].  

Wyznania św. Augustyna [6].  

Wyznania św. Augustyna [7].  

Wyznania św. Augustyna [8].  

Wyznania św. Augustyna [9].  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Anton Bruckner.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Arvo Pärt.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Ferenc Liszt.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Franz Joseph Haydn.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Franz Schubert.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Georg Friedrich Händel.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Jan Kanty Pawluśkiewicz.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Johann Sebastian Bach.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Josquin dés Prés.  
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Z muzycznego skarbca Kościoła : Ludwig van Beethoven.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Orlando di Lasso.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Siergiej Rachmaninow.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Stowarzyszenie św. Cecylii.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : 'wiek XX.  

Z muzycznego skarbca Kościoła : Wolfgang Amadeus Mozart.  

Z muzycznego skarbca Kościoła.  

Z perspektywy socjologa : pytania czasu przemian [cz. 1-11].  

Z perspektywy socjologa : pytania czasu przemian [cz. 12-23].  

Z perspektywy socjologa : pytania czasu przemian [cz. 24-34].  

Z perspektywy socjologa : pytania czasu przemian [cz. 35-43].  

Zgodność traktatu akcesyjnego z polską konstytucją.  

Zwierzęta w Biblii [cz. 1-5].  

Zwierzęta w Biblii [cz. 6-10].  

Życie pustelnicze i zakonne w chrześcijaństwie [1-6].  
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