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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, NIEZŁOMNI

POLAK, KTÓRY WPROWADZIŁ KOŚCIÓŁ
W ŚWIAT MEDIÓW

Do żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego przylgnęło określenie „wyklęci”. Po raz pierwszy
użyto tego pojęcia w tytule wystawy zorganizowanej w 1993 r. jako opis powojennego podziemia. 1 marca jest
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kard. Andrzej Maria Deskur był świadkiem i pionierem
drogi Kościoła w sferze komunikacji, która doprowadziła go do udziału w rewolucji cyfrowej.
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Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE

MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO ENTERA

PYCHA –kolejna część wielkopostnego cyklu – tym

W świecie dręczonym podziałami i konfliktami cichą
służbę pełnią misjonarze, głoszący pojednanie, przebaczenie i miłość. Niedziela „Ad Gentes”, czyli Dzień
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, w tym
roku przypada 1 marca, a jej hasło brzmi: „Z misjonarzami głośmy pojednanie”.

Kołem ratunkowych dla singli, którzy poradzili sobie
z wykształceniem i zdobyciem pracy, ale pozostali
samotni, są portale randkowe, także te dla ludzi
wierzących.

NIC NIE MUSISZ – Asia o stracie wszystkiego i swoim

ZAMÓW

razem o tym, czym jest pycha i jakie jest na nią
lekarstwo.
powrocie do Pana Boga.

ZA DARMO – kl. Wojtek o mentalności zadaniowej
w swoim życiu wiary

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 9 na 1 marca 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Żołnierze wyklęci, niezłomni
Do żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego przylgnęło określenie „wyklęci”. Po raz pierwszy
użyto tego pojęcia w tytule wystawy zorganizowanej w 1993 r. jako opis powojennego podziemia. 1 marca jest
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Polak, który wprowadził Kościół w świat mediów
Kard. Andrzej Maria Deskur był świadkiem i pionierem drogi Kościoła w sferze komunikacji, która doprowadziła go do udziału w rewolucji cyfrowej.
Z misjonarzami głośmy pojednanie
W świecie dręczonym podziałami i konfliktami cichą służbę pełnią misjonarze, głoszący pojednanie, przebaczenie i miłość. Niedziela „Ad Gentes”, czyli Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, w tym roku
przypada 1 marca, a jej hasło brzmi: „Z misjonarzami głośmy pojednanie”.
Miłość od pierwszego entera
Kołem ratunkowych dla singli, którzy poradzili sobie z wykształceniem i zdobyciem pracy, ale pozostali samotni, są portale randkowe, także te dla ludzi wierzących.
Antykoncepcja – nic dobrego
Stosowanie antykoncepcji zawsze wiąże się z działaniem przeciw życiu i zdrowiu.
W „Niedzieli Młodych”:
* PYCHA – kolejna część wielkopostnego cyklu – tym razem o tym, czym jest pycha i jakie jest na nią lekarstwo.
* NIC NIE MUSISZ – Asia o stracie wszystkiego i swoim powrocie do Pana Boga.
* ZA DARMO – kl. Wojtek o mentalności zadaniowej w swoim życiu wiary.

