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Krzyż

Czy mamy prawdziwą wolność skoro w krajach demokratycznych trzeba walczyć o miejsce krzyża w
przestrzeni publicznej? Krzyż to główny temat najnowszego numeru „Niedzieli”.

pamięć

prezentacje

Mimo błyskotliwie zapowiadającej się kariery piosenkarskiej ks. Stefan Ceberek wybrał łomżyńskie seminarium duchowne. Jest przede wszystkim kapłanem,
ale także krótkofalarzem i modelarzem.
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MATKA
Natalię Kukulską – po śmierci jej matki, Anny Jantar –
wychowywała Babcia. Dziś Natalia troszczy się o swoją
90-letnią Babcię odpowiadając miłością na miłość.

PAPIESKIE OGRODY OTWARTE
Papież Franciszek zdecydował, że od tego roku
można zwiedzać letnią rezydencję papieży w
Castel Gandolfo.

niedziela mlodych

NIE JESTEM BOKSEREM

– ks. Jan Kaczkowski i puckie hospicjum

CZYSTE SZALEŃSTWO

– sześć historii, każda może być Twoja

TWOJA KOLEJ, JEZU
– czyli Ty się, Boże, tym zajmij
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Kościół - Watykan

KRZYŻ - KLUCZ DO EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI

DOSTAŁEM WIARĘ
I CZEGÓŻ WIĘCEJ TRZEBA
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PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 37 na 14 września 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:

Krzyż - klucz do europejskiej tożsamości
Czy mamy prawdziwą wolność skoro w krajach demokratycznych trzeba walczyć o miejsce krzyża w
przestrzeni publicznej? Krzyż to główny temat najnowszego numeru „Niedzieli”.
Papieskie ogrody otwarte
Papież Franciszek zdecydował, że od tego roku można zwiedzać letnią rezydencję papieży w Castel Gandolfo.
Dostałem wiarę i czegóż więcej trzeba
Mimo błyskotliwie zapowiadającej się kariery piosenkarskiej ks. Stefan Ceberek wybrał łomżyńskie
seminarium duchowne. Jest przede wszystkim kapłanem, ale także krótkofalarzem i modelarzem.
Matka
Natalię Kukulską – po śmierci jej matki, Anny Jantar – wychowywała Babcia. Dziś Natalia troszczy się o
swoją 90-letnią Babcię odpowiadając miłością na miłość.
Putin gra na nosie
Dysproporcje sił między Federacją Rosyjską a NATO są tak ogromne na niekorzyść Rosji, że nawet Putin z
Żyrinowskim nie odważyliby się na wojnę z sojuszem.
Cyniczna gra Putina
W Charkowie ludzie masowo opuszczają domostwa, zrujnowane są szkoły i miejsca użyteczności publicznej
– „Niedziela” zamieszcza wywiad z proboszczem katedry w Charkowie.
Długa droga do domu
17 września przypada Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji „Niedziela” prezentuje świadectwo pani Leny,
która wraz z matką została wywieziona z Wilna do Kazachstanu.
Samotnych wilków przybywa
Dlaczego w kraju, gdzie przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje ponad 92 proc. ludności coraz
popularniejsze jest życie na kocią łapę? W „Niedzieli” o ślubie, konkubinacie i samotności.
W „Niedzieli Młodych”:
* Nie jestem bokserem – ks. Jan Kaczkowski i puckie hospicjum
* Czyste szaleństwo – sześć historii, każda może być Twoja
* Twoja kolej, Jezu – czyli Ty się, Boże, tym zajmij

