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papieskie nauczanie

temat numeru: Boże Miłosierdzie

MIŁOSIERDZIE – JAK KARETKA DLA UMIERAJĄCEGO
Św. s. Faustyna przypomniała światu, że największym przymiotem Boga jest Jego miłosierdzie.

Boże Miłosierdzie

N

rozmowa „Niedzieli”

Z OBRAZEM JEZUSA W DRODZE

ON JEST. ON CZUWA. JEMU ZAUFAŁAM

Czterej byli więźniowie wyruszają w pieszą
pielgrzymkę z Łodzi do Rzymu z obrazem Jezusa
Miłosiernego.

Powstaje audiobook z pełną wersją „Dzienniczka”
św. s. Faustyny w wykonaniu Haliny Łabonarskiej,
która odkryła jego głębię ponad 30 lat temu.

HOMILIE W KAPLICY DOMU ŚW. MARTY
Komu zawdzięczamy przekaz homilii papieża Franciszka i jego specyficznych określeń, jak np. „zakonnice
z uśmiechem stewardessy”? Mówi o tym dla „Niedzieli’
redaktor Radia Watykańskiego Alessandro De Carolis.
niedziela mlodych

DOTKNIĘTY MIŁOSIERDZIEM – niezwykłe świadectwo Andrew Comiskeya, byłego homoseksualisty, dziś
męża i ojca dorosłych dzieci.
MIŁOSIERDZIE WEDŁUG FRANCISZKA – garść
papieskich myśli na Niedzielę Miłosierdzia.
LEPIEJ NIŻ W BAJCE – życie bł. Małgorzaty z Castello.

ZAMÓW

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 14 na 5 kwietnia 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Homilie w kaplicy Domu św. Marty
Komu zawdzięczamy przekaz homilii papieża Franciszka i jego specyficznych określeń, jak np. „zakonnice
z uśmiechem stewardessy”? Mówi o tym dla „Niedzieli’ redaktor Radia Watykańskiego Alessandro De Carolis.
Miłosierdzie – jak karetka dla umierającego
Św. s. Faustyna przypomniała światu, że największym przymiotem Boga jest Jego miłosierdzie.
Z obrazem Jezusa w drodze
Czterej byli więźniowie wyruszają w pieszą pielgrzymkę z Łodzi do Rzymu z obrazem Jezusa Miłosiernego.
On jest. On czuwa. Jemu zaufałam
Powstaje audiobook z pełną wersją „Dzienniczka” św. s. Faustyny w wykonaniu Haliny Łabonarskiej, która
odkryła jego głębię ponad 30 lat temu.
Miłosierdzie 24 godziny na dobę
Szczególnym testem naszej wiary są uczynki miłosierdzia. Misjonarze zdają ten test każdego dnia.
Katyń – śmierć przyszła ze Wschodu
Od zbrodni katyńskiej mija 75 lat – czy cały świat pozna kiedyś prawdę o morderstwie dokonanym na polskich
oficerach?
Żywność na papierze
Nowy unijny program pomocy żywnościowej w praktyce paraliżuje pracę instytucji charytatywnych, takich
jak Caritas.
W „Niedzieli Młodych”:
* DOTKNIĘTY MIŁOSIERDZIEM – niezwykłe świadectwo Andrew Comiskeya, byłego homoseksualisty,
dziś męża i ojca dorosłych dzieci.
* MIŁOSIERDZIE WEDŁUG FRANCISZKA – garść papieskich myśli na Niedzielę Miłosierdzia.
* LEPIEJ NIŻ W BAJCE – życie bł. Małgorzaty z Castello.

