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ISIS – NOWY KALIFAT ZAGROŻENIEM DLA ŚWIATA
Jak to możliwe, że fundamentalistycznej organizacji udało się zająć dużą część terytorium Iraku i Syrii – o tym
w wywiadzie „Niedzieli” z o. Samirem Khalilem Samirem SJ.

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT POTRZEBUJE
KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ
O duszpasterstwie ludzi pracy, problemach, zagrożeniach i pomocy Kościoła mówi w „Niedzieli” abp Józef
Kupny – metropolita wrocławski.
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temat numeru: punkty zapalne świata

mówi abp Józef Kupny

G

ks. prał. Zbigniew Kras

ROSNĄ MURY BEZRADNOŚCI
Masowa emigracja jest jednym z trudnych problemów
naszych czasów. Jak sobie z nim radzą poszczególne
kraje?

niedziela mlodych

KAPELAN PREZYDENTA RP

PIELGRZYMKA ŻYCIA – „niewiele mieć, nie

Ks. Zbigniew Kras, nowy kapelan prezydenta
RP, żegnając się ze swoimi parafinami w Lipnicy
Murowanej poprosił, aby zamiast na kwiaty dla niego
przekazali pieniądze na chore dziecko.

BUSEM DO MARZEŃ – o tym, jak Stowarzyszenie GPS

przywiązywać się do rzeczy, być niezależnym” –
czy pielgrzymowanie może dać odpowiedź na pytanie,
na czym polega nasza wolność?
Kalwaria zaprasza na ŚDM 2016.

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

Zapraszamy do lektury 34. numeru „Niedzieli” na 23 sierpnia 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
TEMAT NUMERU: IMIGRANCI. PUNKTY ZAPALNE ŚWIATA.
ISIS – nowy kalifat zagrożeniem dla świata
Jak to możliwe, że fundamentalistycznej organizacji udało się zająć dużą część terytorium Iraku i Syrii – o tym
w wywiadzie „Niedzieli” z o. Samirem Khalilem Samirem SJ.
Rosną mury bezradności
Masowa emigracja jest jednym z trudnych problemów naszych czasów. Jak sobie z nim radzą poszczególne
kraje?
Współczesny świat potrzebuje katolickiej nauki społecznej
O duszpasterstwie ludzi pracy, problemach, zagrożeniach i pomocy Kościoła mówi w „Niedzieli” abp Józef
Kupny – metropolita wrocławski.
Kapelan Prezydenta RP
Ks. Zbigniew Kras, nowy kapelan prezydenta RP, żegnając się ze swoimi parafinami w Lipnicy Murowanej poprosił, aby zamiast na kwiaty dla niego przekazali pieniądze na chore dziecko.
Pszczoły z ulicy Wiejskiej
Szansą na przetrwanie pszczół jest zakładanie małych pasiek w miastach. Dlatego na dachu pięciogwiazdkowego hotelu w Warszawie mieszka obecnie 350 tys. pszczół. Ule można też spotkać przy siedzibie polskiego
parlamentu.
I od suszy zachowaj nas, Panie
Mamy do czynienia z ekstremalną suszą. Zaczynamy rozumieć, że bezmyślne wykorzystywanie natury spowodowało nieodwracalne szkody.
Cerkwie jak malowane
Ze znanym fotografem Januszem Rosikoniem i najnowszą „Niedzielą” poznajemy przyrodę, zabytki i malowane klasztory na rumuńskiej Bukowinie.
W „Niedzieli Młodych”:
* PIELGRZYMKA ŻYCIA – „niewiele mieć, nie przywiązywać się do rzeczy, być niezależnym” – czy pielgrzymowanie może dać odpowiedź na pytanie, na czym polega nasza wolność?
* BUSEM DO MARZEŃ – o tym, jak Stowarzyszenie GPS Kalwaria zaprasza na ŚDM 2016.

