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temat numeru: Z Maryją ratuj człowieka

Skuteczność modlitwy na Jasnej Górze jest faktem znanym nie tylko w Polsce. Być może między innymi
z tego powodu znany paulin o. Augustyn Pelanowski włączył się w ciekawą inicjatywę pomagania najbardziej
potrzebującym. Tygodnik „Niedziela” też nie pozostaje z boku… Za tydzień podaruje Czytelnikom płytę
z konferencjami o modlitwie.

WIKTORIA WARSZAWSKA
Jak świat wyglądałby dzisiaj, gdyby w 1920 roku zwyciężyli Polaków bolszewicy? Być może zamiast chrześcijaństwa i innych religii, ludzie masowo wyznawaliby
marksizm? Warto wrócić do tamtego historycznego
wydarzenia, które przez wielu traktowane jest jako
jedno z decydujących o naszej współczesności.
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9 VIII 2015

15 VIII uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny

MODLITWA TO „AWANTURA” O ŁASKĘ U BOGA

cud nad Wisłą

I

prezydentowa Agata Duda

BY DOM NIE BYŁ PUSTY
Nikt nie był świadkiem wstąpienia do nieba Najświętszej
Maryi Panny. Pewne są jednak dwie ważne okoliczności: od początku w Kościele obecna była wiara w to
wydarzenie, a dodatkowo nigdy i nigdzie nie znaleziono
grobu Maryi.
niedziela mlodych

PIERWSZA DAMA
Choć formalnie ma niewielkie znaczenie,
w rzeczywistości może ono urosnąć do kolosalnych
rozmiarów. Kim jest żona nowego Prezydenta RP?
Już dziś niemieckie media z uznaniem rozpisywały
się o jej znajomości języka niemieckiego.

JESTEM W KOŚCIELE – czyli relacja i najciekawsze
wypowiedzi z Europejskiego Forum Młodych.

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

Zapraszamy do lektury 32. numeru „Niedzieli” na 9 sierpnia 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
TEMAT NUMERU: Z MARYJĄ RATUJ CZŁOWIEKA
By dom nie był pusty
Nikt nie był świadkiem wstąpienia do nieba Najświętszej Maryi Panny. Pewne są jednak dwie ważne okoliczności: od początku w Kościele obecna była wiara w to wydarzenie, a dodatkowo nigdy i nigdzie nie znaleziono
grobu Maryi.
Modlitwa to „awantura” o łaskę u Boga
Skuteczność modlitwy na Jasnej Górze jest faktem znanym nie tylko w Polsce. Być może między innymi z tego
powodu znany paulin o. Augustyn Pelanowski włączył się w ciekawą inicjatywę pomagania najbardziej potrzebującym. Tygodnik „Niedziela” też nie pozostaje z boku… Za tydzień podaruje Czytelnikom płytę z konferencjami o modlitwie.
Wiktoria Warszawska
Jak świat wyglądałby dzisiaj, gdyby w 1920 roku zwyciężyli Polaków bolszewicy? Być może zamiast chrześcijaństwa i innych religii, ludzie masowo wyznawaliby marksizm? Warto wrócić do tamtego historycznego wydarzenia, które przez wielu traktowane jest jako jedno z decydujących o naszej współczesności.
Pierwsza dama
Choć formalnie ma niewielkie znaczenie, w rzeczywistości może ono urosnąć do kolosalnych rozmiarów. Kim
jest żona nowego Prezydenta RP? Już dziś niemieckie media z uznaniem rozpisywały się o jej znajomości języka niemieckiego.
Abp Stanisław Gądecki do Bronisława Komorowskiego
Wokół dyskusji na temat metody in vitro narosło wiele nieporozumień. Ustępujący prezydent Bronisław Komorowski, powołując się na swój katolicyzm, był autorem dość bałamutnych wypowiedzi. „Niedziela” na
swych łamach zamieszcza głos Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który porządkuje rzeczywistość w tej kwestii.
To inwestycja w młodość
Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej. Organizatorzy mobilizują wiernych w Polsce do aktywnego włączenia
się w przygotowania. Aby owoce przyszłorocznego spotkania były dobre, już teraz trzeba zakasać rękawy…
W „Niedzieli” – wywiad z bp. Damianem Muskusem – koordynatorem generalnym Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016.
W „Niedzieli Młodych”:
* JESTEM W KOŚCIELE – czyli relacja i najciekawsze wypowiedzi z Europejskiego Forum Młodych.

