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temat numeru: prezydent USA w Polsce

MY CHCEMY BOGA!

rodzina w poszukiwaniu
swojej drugiej połówki

U NAS JEST JAK W „RANCZU”

GDY SINGIELKA SZUKA MĘŻA

Ks. prał. Zbigniew Stefański od 15 lat jest
proboszczem w Stolcu, wiejskiej parafii diecezji
kaliskiej w województwie łódzkim.

Z Magdaleną Wołochowicz, autorką książki „Chwilowo
panna” – o szukaniu swojej drugiej połówki, czekaniu
na miłość i cierpliwości, która nie jest marnowaniem
czasu – rozmawia Katarzyna Woynarowska
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cykl wakacyjny: Turcja –
utracona ziemia chrześcijan

MIASTO UCHODŹCÓW

Przemówienie prezydenta Donalda Trumpa do Narodu Polskiego, wygłoszone 6 lipca 2017 r. przy pomniku
Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich w Warszawie

prezentacje

N



Nie byłoby starożytnej stolicy Pamfilii – Perge, gdyby
nie fala uchodźców... Zadziwiające bywają tory historii
i dzieje cywilizacji

niedziela młodych

WIERZĄCY, ŚWIĘTY I… SZCZĘŚLIWY!
– o radości, smutku i poczuciu sensu – rozmowa
z kapłanem, który jest jednocześnie psychologiem.

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 29. NUMERU „NIEDZIELI” NA 16 LIPCA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Ameryka kocha Polskę i Polaków” – Donald Trump złożył hołd Polakom i opowiedział światu prawdziwą
historię Polski. Wezwał do sojuszu w obronie cywilizacji europejskiej, która jest chrześcijańska – pełny tekst
przemówienia prezydenta USA.
* „W poszukiwaniu swojej drugiej połówki” – Rozmowa z singielką, która szuka męża.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* Wierzący, święty i… szczęśliwy! – o radości, smutku i poczuciu sensu – rozmowa z kapłanem, który jest
jednocześnie psychologiem.
* Hymn ŚDM Panama 2019 – zapoznaj się ze słowami!
WYDANIA DIECEZJALNE – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – „Dar dla Matki Bożej” – czyli o 11. Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości
Maryjnej.
„Niedziela w Warszawie” – „Mazowsze zaczyna walkę ze smogiem”. Już 20 lipca rozpoczną się konsultacje
projektu uchwały antysmogowej dla województwa. Jeśli dokument zostanie przyjęty w zaproponowanym
kształcie, w powietrzu będzie mniej zanieczyszczeń.
„Niedziela Wrocławska” –  O najnowszej książce – wywiadzie-rzece z Metropolitą Lwowskim, św. Janie
Pawle II i jego szczególnej sympatii dla metropolii wrocławskiej w rozmowie z abp. Mieczysławem
Mokrzyckim.
„Niedziela Małopolska” – W roku misyjnym coraz więcej osób świeckich decyduje się na wyjazd na misje
– w artykule „Gdy spełniają się marzenia”.
„Niedziela Kielecka” – „Św. Magdalena z dwoma kościołami” – z wizytą w niezwykłej parafii.
„Niedziela Lubelska” – „Macierzyńska misja Maryi” – Tysiące wiernych zgromadziło na modlitwie w święto
Matki Bożej Płaczącej 3 lipca. Tego dnia maryjne uroczystości zostały połączone z dziękczynieniem za 25 lat
istnienia metropolii lubelskiej.
„Niedziela Łódzka” – Znak opieki Maryi – świadectwa osób, które przyjęły szkaplerz święty.
„Niedziela na Podbeskidziu” – Jubileusz duszpasterza trzeźwości – Parafia w Kamesznicy, środowiska
trzeźwościowe oraz górale dziękowali za swojego wieloletniego duszpasterza, ks. prał. Władysława Zązla –
w 75. rocznicę jego urodzin.
„Niedziela Podlaska” – „Pielgrzymka wielkim fenomenem” – rozmowa z ks. Andrzejem Falkowskim,
kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę.
„Niedziela Przemyska” –  „Uchwycić istotę sakramentu małżeństwa” – rozmowa z abp. Adamem Szalem.

„Niedziela Rzeszowska” – „Z Maryją do Jezusa” – relacja z Pielgrzymki Czytelników „Niedzieli
Rzeszowskiej” po maryjnych sanktuariach Bałkanów.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – Dlaczego historia ziemi grabowieckiej wywołuje smutek jeszcze
dzisiaj? O wspomnieniach wydarzeń wojennych i rocznicowych obchodach.
„Niedziela Sandomierska” – „Zapisy na pielgrzymkę trwają” – informacje, gdzie można się zapisać, a także
świadectwa ludzi, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez pielgrzymki.
„Niedziela Sosnowiecka” – Ratują czeladzkie sanktuarium przed zawaleniem, czyli o generalnym remoncie
kościoła Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach.
„Niedziela Świdnicka” –  W Wałbrzychu pojawił się unikalny na skalę miasta i regionu obiekt – Obserwatorium
Astronomiczne – relacja z otwarcia.
„Głos z Torunia” – „Górzno – miasto Krzyża Świętego, bożogrobców i św. Tereski”. To najmniejsze miasto
diecezji toruńskiej zadziwia bogatą historią i malowniczym położeniem. W średniowieczu upodobali sobie to
miejsce biskupi płoccy, bożogrobcy, a współcześni mieszkańcy obrali św. Tereskę za patronkę.
„Aspekty” – „Z dziejów katedralnej wieży” – tragedia, która dotknęła 1 lipca kościół katedralny, uświadomiła,
jak bardzo ważna dla gorzowian i wszystkich diecezjan jest katedra – matka wszystkich kościołów.
„Niedziela Legnicka” – „Najcenniejszy dar” – minął rok od oficjalnego potwierdzenia, że w parafii św. Jacka
doszło do niezwykłego wydarzenia eucharystycznego – raport na ten temat.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – W ramach tzw. Dni Golczewa odbyły się uroczystości na Cmentarzu
Jeńców Wojennych w Sosnowicach, a w Gminnym Ośrodku Kultury w Golczewie spotkanie poświęcone
pracom badawczym.

