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SIĘGAĆ DO RZETELNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI
Prof. Carlo Jovine w wywiadzie dla „Niedzieli” daje
odpór obiekcjom w sprawie cudownego uzdrowienia
s. Marie Simon-Pierre Normand, której przypadek
uwzględniono w procesie beatyfikacyjnym św. Jana
Pawła II.
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SEN PAPIEŻA FRANCISZKA

Do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pielgrzymuje wiele środowisk, m.in. księża, którzy ocaleli z obozu
koncentracyjnego w Dachau. Tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył św. Józefowi polskie rodziny oraz sprawę
ochrony życia nienarodzonych.
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CHIARA LUBICH – ŚWIĘTOŚĆ
TO KONSEKWENCJA MIŁOŚCI
Założycielka Ruchu Focolari Chiara Lubich była rówieśniczką Jana Pawła II. Już w wieku lat 13 poczuła w
sercu pierwsze „wezwanie do męczeństwa”.

„Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich” – te słowa
są nadal busolą papieża Franciszka, który m.in. polecił,
by na Placu św. Piotra urządzono łaźnie z prysznicami
dla bezdomnych.
niedziela mlodych

ZAZDROŚĆ – Znasz to uczucie? Niszczy Ciebie

i relacje z innymi? Przeczytaj artykuł Michała Piekary.

ZASZOKOWAĆ MIŁOŚCIĄ – rzecz o tym, że Wielki
Post to niekoniecznie tylko wór i popiół, ale też
np. kawiarnia i ciasteczko.
UZDROWIENIE PRZEZ DOTYK – Czy choć raz
pozwoliłeś się naprawdę dotknąć Chrystusowi?

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 11 na 15 marca 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Sen Papieża Franciszka
„Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich” – te słowa są nadal busolą papieża Franciszka, który m.in. polecił,
by na Placu św. Piotra urządzono łaźnie z prysznicami dla bezdomnych.
Sięgać do rzetelnych źródeł informacji
Prof. Carlo Jovine w wywiadzie dla „Niedzieli” daje odpór obiekcjom w sprawie cudownego uzdrowienia s. Marie Simon-Pierre Normand, której przypadek uwzględniono w procesie beatyfikacyjnym św. Jana Pawła II.
Chiara Lubich – świętość to konsekwencja miłości
Założycielka Ruchu Focolari Chiara Lubich była rówieśniczką Jana Pawła II. Już w wieku lat 13 poczuła w sercu
pierwsze „wezwanie do męczeństwa”.
Idźcie do Józefa
Do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pielgrzymuje wiele środowisk, m.in. księża, którzy ocaleli z obozu koncentracyjnego w Dachau. Tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył św. Józefowi polskie rodziny oraz sprawę
ochrony życia nienarodzonych.
Nie bać się Rosji
Polityk i publicysta prof. Romuald Szeremietiew mówi w „Niedzieli”: Wielki plan przebudowy rosyjskiej armii
w instrument agresji, rozpoczęty przez prezydenta Putina w czasie pierwszej kadencji, a w drugiej – zintensyfikowany, mówi do czego Rosja zmierza.
Trzeba rozmawiać
Kryzys małżeński może być końcem wszystkiego, ale także szansą naprawy związku. Wiele małżeństw, które
szukają pomocy, przyjeżdżając na warsztaty organizowane przez Spotkania Małżeńskie, wykorzystuje tę szansę.
W „Niedzieli Młodych”:
* ZAZDROŚĆ – Znasz to uczucie? Niszczy Ciebie i relacje z innymi? Przeczytaj artykuł Michała Piekary.
* ZASZOKOWAĆ MIŁOŚCIĄ – rzecz o tym, że Wielki Post to niekoniecznie tylko wór i popiół, ale też np. kawiarnia i ciasteczko.
* UZDROWIENIE PRZEZ DOTYK – Czy choć raz pozwoliłeś się naprawdę dotknąć Chrystusowi?

