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RELIGA POLSKIEJ ONKOLOGII

Św. Jan Paweł II w szczególny sposób solidaryzował się z chorymi, ich cierpieniu poświęcił wiele listów
i dokumentów, zaznał go też osobiście.

rozmawiamy o Polsce

GDY WARSZAWA SPAŁA,
NA MIODOWEJ PALIŁY SIĘ ŚWIATŁA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODWAGA

Prymas Józef Glemp w dzieciństwie pisał pamiętniki i dzienniki, potem robił systematyczne zapiski
w kalendarzu – wspomnienie w 2. rocznicę śmierci
kard. Józefa Glempa.

O kompromitacji idei multikulturalizmu, poprawnym
politycznie milczeniu przedstawicieli życia publicznego i szansach na bezpieczną Polskę w wywiadzie dla
„Niedzieli” mówi Marek Jurek.
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Światowy Dzień Chorego

temat numeru: Światowy Dzień Chorego

Józef Kardynał Glemp
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Wybitny onkolog prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
stwierdza: Żyjemy w świecie mitów, w pierwszej
dziesiątce leków refundowanych w Polsce nie ma ani
jednego leku onkologicznego.
niedziela mlodych

KOMUNIKACJA TO REWELACJA?!?!?! – czyli rzecz
o dogadywaniu się kobiety i mężczyzny specjalnie
na Walentynki.

W DRODZE DO ŚDM – kilka inspiracji do wykorzystania przed 2016 rokiem.

BĘDZIE WIELKI POST! – zapowiedź wielkopostnego
cyklu „Niedzieli Młodych”.konkursie

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 6 na 8 lutego 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Encyklika cierpienia i choroby
Św. Jan Paweł II w szczególny sposób solidaryzował się z chorymi, ich cierpieniu poświęcił wiele listów i dokumentów, zaznał go też osobiście.
Religa polskiej onkologii
Wybitny onkolog prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik stwierdza: Żyjemy w świecie mitów, w pierwszej dziesiątce leków refundowanych w Polsce nie ma ani jednego leku onkologicznego.
Gdy Warszawa spała, na Miodowej paliły się światła
Prymas Józef Glemp w dzieciństwie pisał pamiętniki i dzienniki, potem robił systematyczne zapiski w kalendarzu – wspomnienie w 2. rocznicę śmierci kard. Józefa Glempa.
Odpowiedzialność i odwaga
O kompromitacji idei multikulturalizmu, poprawnym politycznie milczeniu przedstawicieli życia publicznego
i szansach na bezpieczną Polskę w wywiadzie dla „Niedzieli” mówi Marek Jurek.
Trucizna na nienarodzone dzieci
Mówienie, że pigułka „dzień po” nie jest środkiem wczesnoporonnym jest mydleniem oczu – podkreśla
prof. Bogdan Chazan, który na łamach „Niedzieli” wyjaśnia medyczne i moralne kontrowersje wokół tej pigułki.
W „Niedzieli Młodych”:
* KOMUNIKACJA TO REWELACJA?!?!?! – czyli rzecz o dogadywaniu się kobiety i mężczyzny specjalnie na
Walentynki.
* W DRODZE DO ŚDM – kilka inspiracji do wykorzystania przed 2016 rokiem.
* BĘDZIE WIELKI POST! – zapowiedź wielkopostnego cyklu „Niedzieli Młodych”.

