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CZŁOWIEK OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW

W diecezji kaliskiej trwa duchowa mobilizacja przed Kongresem Eucharystycznym, który rozpocznie się 28 maja.
Tajemnice Eucharystii odsłania bp Edward Janiak.

uniwersytety katolickie

JAN PAWEŁ II PRYWATNIE

DOBRE, BO KATOLICKIE

„Niedziela” prezentuje nowy film o Janie Pawle
II pt. „Apartament”, pokazujący, że Papież Polak
prywatnie był taki sam jak ten, którego dobrze
znamy. Zawsze bowiem był sobą.

Kard. Zenon Grocholewski podkreśla, że mamy
bardzo dobre uniwersytety katolickie w krajach,
gdzie katolików jest niewielu, np. na Tajwanie.
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25. rocznica beatyfikacji

temat numeru: Eucharystia

film „Apartament”

I

W 25. rocznicę beatyfikacji Piera Giorgia Frassatiego,
jego siostrzenica – Wanda Gawrońska – wspomina,
że był to człowiek głębokiej modlitwy, ale też umiejący
cieszyć się życiem.
niedziela mlodych

FESTIWAL WIARY – czyli rzeszowskie świętowanie
wiary z zaproszeniem do udziału.

PUZZLE Z OWOCEM – ostatnia część „owocowego”
cyklu, a w niej uprzejmość, czystość i skromność

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 20 na 17 maja 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Człowiek Ośmiu Błogosławieństw
W 25. rocznicę beatyfikacji Piera Giorgia Frassatiego, jego siostrzenica – Wanda Gawrońska – wspomina, że
był to człowiek głębokiej modlitwy, ale też umiejący cieszyć się życiem.
Jan Paweł II prywatnie
„Niedziela” prezentuje nowy film o Janie Pawle II pt. „Apartament”, pokazujący, że Papież Polak prywatnie był
taki sam jak ten, którego dobrze znamy. Zawsze bowiem był sobą.
Dobre, bo katolickie
Kard. Zenon Grocholewski podkreśla, że mamy bardzo dobre uniwersytety katolickie w krajach, gdzie katolików jest niewielu, np. na Tajwanie.
Głosimy prawdę obiektywną
Abp Marek Jędraszewski mówi na łamach „Niedzieli” o miejscu teologii w szkolnictwie wyższym.
Tweetując z Bogiem
Ks. Michel Remery z Holandii, kiedyś szukał powodów, dla których mógłby nie posłuchać głosu Bożego. Dziś
jest autorem książki o tweetowaniu z Bogiem, przetłumaczonej na 10 języków.
Widoczny znak miłości Boga
W diecezji kaliskiej trwa duchowa mobilizacja przed Kongresem Eucharystycznym, który rozpocznie się 28
maja. Tajemnice Eucharystii odsłania bp Edward Janiak.
Łaskami słynąca
Rodzina kard. Joachima Meissnera w czasie wojny doznała cudu uratowania życia za pośrednictwem Matki
Bożej Łaskawej z sanktuarium w Krzeszowie. W „Niedzieli” – specjalny dodatek poświęcony temu cudownemu miejscu.
W „Niedzieli Młodych”:
* FESTIWAL WIARY – czyli rzeszowskie świętowanie wiary z zaproszeniem do udziału.
* PUZZLE Z OWOCEM – ostatnia część „owocowego” cyklu, a w niej uprzejmość, czystość i skromność.

