
 

 

 

Religijne aplikacje mobilne 
 

Wstęp 
 

Do zaspokojenia potrzeb duchowych i religijnych pomocne mogą być aplikacje na urządzenia 

mobilne  (tablety I smartfony). Aplikacje mobilne wspierają modlitwę i praktyki religijne, pozwalają 

studiować Pismo Święte, czy łączyć się z innymi ludźmi o podobnych potrzebach religijnych. W tej 

prezentacji zapoznasz się z kilkoma wybranych aplikacjami. Każda z nich po pobraniu ma pewne 

funkcje, które są dostępne tylko gdy masz połączenie z Internetem (wersja online), ale większość 

funkcji dostępna jest niezależnie (wersja offline). 

W prezentacji podane są linki dla systemu Android.   

1. Pismo Święte 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia&hl=pl 

 zawiera tekst Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia.  

 umożliwia czytanie Pisma Świętego w dowolny sposób - ciągły lub wybranymi 

fragmentami 

 opcja dodawania do ulubionych czy zaznaczania wersów markerem 

 dostęp do czytań z liturgii Kościoła Katolickiego na każdy dzień 

 zawiera listę popularnych modlitw 

 powyższe funkcjonalności nie wymagają połączenia z internetem (wersja offline) 

 daje możliwość modlitwy brewiarzem oraz dostępu do informacji o Świętym z dnia oraz 

komentarza do czytań z dnia(wersja online) 

 możliwość zmiany wielkości czcionki, dodawanie zakładek 

2. Modlitwa w drodze 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.foxcode.mdw  

 codzienne, oparte na Ewangelii rozważania modlitewne 

 z aplikacji można korzystać na dwa sposoby - słuchając rozważań w wersji audio 

(trwającej od kilku do kilkunastu minut), bądź czytając je w formie tekstowej.  

 tło muzyczne, które wprowadza słuchacza w stan zamyślenia i pomaga w skupieniu 

 baza ulubionych medytacji  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.foxcode.mdw
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 łatwy w obsłudze kalendarz  

 rozważania Drogi Krzyżowej 

 codzienny rachunek sumienia wg św. Ignacego Loyoli 

 działa offline  

 system przypomnień o modlitwie  

 

jak korzystać z aplikacji dowiesz się więcej tutaj :  

https://modlitwawdrodze.pl/articles/wycieczka-po-aplikacji-modlitwy-w-drodze/ 

 

3. Pięć minut z Bogiem 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.przewodnikkatolicki.fiveminutes&hl=pl  

Zawiera modlitwę na każdy dzień: 

 jeden z psalmów lub  jedną z pieśni z brewiarza (Liturgia godzin) 

 Ewangelię czytaną danego dnia na Mszy św 

 rozważanie 

 chwilę refleksji 

 Ojcze nasz 

  modlitwę końcową z jutrzni danego dnia  

  

4. Modlitewnik 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.smutek.tomasz.modlitewnik&hl=pl  
 

 ponad 270 modlitw 

 ewangelie 

 czytania oraz psalmy na każdy dzień 

 mały katechizm 

 rachunek sumienia 

 teksty ponad 60 kolęd i pastorałek 

 możliwość ustawienia przypomnień dla modlitw 

 funkcje dostępne offline 

https://modlitwawdrodze.pl/articles/wycieczka-po-aplikacji-modlitwy-w-drodze/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.przewodnikkatolicki.fiveminutes&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.smutek.tomasz.modlitewnik&hl=pl
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 oznaczanie modlitwy jako ulubiona 

 możliwość zmiany wielkości tekstu 

 

5. Nowenna pompejańska i różaniec  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nowennapompejanska   

 krótkie lektury o różańcu i nowennie pompejańskiej 

 tekst motywująco-wspomagajacy na każdy dzień 

 świadectwa dotyczące nowenny pompejańskiej 

 powiadomienia o zbliżających się nowennach 

 możliwość odsłuchu różańca poprzez mp3 i z Radio Różaniec 

 

6. Rachunek sumienia 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lasoft.Rachunek_Sumienia&hl=pl  
 

 wspierająca w przygotowaniu się do spowiedzi 

 zawiera rachunek sumienia m.in. dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla młodych 

małżeństw, prawników, biznesmenów 

 opis obrzędu spowiedzi oraz modlitwy jej towarzyszące 

 nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczące sakramentu pokuty 

 zbiór innych podstawowych modlitw katolickich 

 

7. Misericors  
 

https://itunes.apple.com/pl/app/misericors/id1065807417?l=pl&mt=8  

 dostęp do platformy, która ułatwia pełnienie uczynków miłosierdzia w codziennym życiu, 

 dzielenie się innymi tym, co się zrobiło dobrego 

  tworzenie społeczności osób aktywnie żyjących miłosierdziem  

 aplikacja promuje Ewangelię oraz dzieła i kult miłosierdzia 

 

Zapamiętaj! 

 Aplikacje mobilne mogą wspierać Twój rozwój religijny 

 Większość z funkcji aplikacji jest dostępna w wersji offline 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nowennapompejanska
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lasoft.Rachunek_Sumienia&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/misericors/id1065807417?l=pl&mt=8

