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EUROPA – DWA PŁUCA, JEDNO SERCE

JESTEM JEJ WŁASNOŚCIĄ

Współczesna Europa musi pamiętać o swoich chrześcijańskich korzeniach.

Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia,
możemy nazwać żołnierzem Matki Bożej.

furtka otwarta

w Kościele
Środa Popielcowa

niedziela mlodych

KONWENCJA A PRZEMOC WOBEC CZŁOWIEKA

POPIELEC – PIĘKNO SYMBOLU I GESTU

CHCIWOŚĆ – Michał Piekara w pierwszej części

Komentując przyjęcie Konwencji o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, „Niedziela” przypomina, że największych
zbrodni w dziejach ludzkości dokonano pod zasłoną
jakiegoś dobra. A konwencja to uderzenie w rodzinę
i prawa natury.

Znak posypania głów popiołem przypomina,
że żadnych ziemskich dóbr nie zabierzemy na
tamten świat.

TELEFON DO PRZYJACIELA – Agnieszka Chadzińska
o wczoraj, jutro i najważniejszym: DZISIAJ.

ZAMÓW

wielkopostnego cyklu o grzechach głównych.

PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE – Anna Zinówko dzieli się
swoim spojrzeniem na szczęście

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 7 na 15 lutego 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Europa – dwa płuca, jedno serce
Współczesna Europa musi pamiętać o swoich chrześcijańskich korzeniach.
Jestem Jej własnością
Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, możemy nazwać żołnierzem Matki Bożej.
Konwencja a przemoc wobec człowieka
Komentując przyjęcie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
„Niedziela” przypomina, że największych zbrodni w dziejach ludzkości dokonano pod zasłoną jakiegoś dobra.
A konwencja to uderzenie w rodzinę i prawa natury.
Popielec – piękno symbolu i gestu
Znak posypania głów popiołem przypomina, że żadnych ziemskich dóbr nie zabierzemy na tamten świat.
Radio nowoczesne
Pierwszy sygnał nadawczy Polskiego Radia popłynął 1 lutego 1925 r. Najbardziej nowoczesna polska rozgłośnia zaczęła świętować swoje 90. urodziny.
Czas płynie jak rzeka...
Czesław Niemen – był daleki od gwiazdorstwa, w swojej twórczości sięgał do treści mistycznych. W styczniu
minęła kolejna rocznica jego śmierci.
W „Niedzieli Młodych”:
* CHCIWOŚĆ – Michał Piekara w pierwszej części wielkopostnego cyklu o grzechach głównych.
* TELEFON DO PRZYJACIELA – Agnieszka Chadzińska o wczoraj, jutro i najważniejszym: DZISIAJ.
* PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE – Anna Zinówko dzieli się swoim spojrzeniem na szczęście.

