Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 29 na 20 kwietnia 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Znajomi mówią, że to był cud
Mieszkanka Kaługi opowiada o swojej ciężkiej chorobie i pomocy, którą 12 lat temu uzyskała od
Jana Pawła II. Nadieżda Malcewa za pośrednictwem franciszkanów z polskiej parafii w Kałudze
napisała list do Papieża i w ciągu miesiąca otrzymała list z zaproszeniem na leczenie do Włoch.
Jak można państwo w szulernię zamienić?
Tematem najnowszego numeru „Niedzieli” są gry hazardowe. O dramatycznych skutkach
hazardu i o hazardowym biznesie mówi Nello Scavo – który od lat zajmuje się tą problematyką,
a w Polsce znany jest jako autor książki „Lista Bergoglio. Ocaleni przez Franciszka w czasach
dyktatury”
Pamiętajmy o niedzieli
Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w niedzielnej Eucharystii
uczestniczy 2 mln osób mniej niż przed dziesięcioma laty. Okazuje się, że wierni na ogół nie
odwiedzają w niedzielę hipermarketów i są przeciwsko handlowi w niedzielę.
Dziewczynka, która oddała się Bogu
Całe życie Maríi del Carmen można streścić słowami, wypowiedzianymi przez nią tuż przed
śmiercią do swoich bliskich: „¡Amaos los unos a los otros!” – „Miłujcie się wzajemnie!”.
„Niedziela” zamieszcza artykuł o służebnicy Bożej, która zmarła w wieku lat 9.
Medialna nadrzeczywistość
Trudno jest zapomnieć treść i język rozmów naszych polityków nagranych w aferze taśmowej. O
politycznym biegu z przeszkodami i samozwańczych właścicielach III RP mówi w „Niedzieli”
Jarosław Sellin.
Wyhaftowana Odsiecz
Jest w Polsce grupa hafciarzy specjalizujących się w gigantycznych przedsięwzięciach. Obraz
Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem” ma swoją hafciarską replikę, podobnie jak wyhaftowana
wcześniej „Bitwa pod Grunwaldem”. Wyhaftowana Odsiecz jest obecnie prezentowana w
Częstochowie.
Przed nowym otwarciem
Lidia Dudkiewicz – redaktor naczelna „Niedzieli” w pierwszym wstępniaku przypomina, że z
„Niedzielą” była związana znana pisarka Zofia Kossak-Szczucka, która należała do zespołu
redakcyjnego, a nawet walczyła o wznowienie wydawania „Niedzieli” po jej zamknięciu przez
Niemców w czasie okupacji, a potem przez władze komunistyczne PRL.

