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temat numeru: szkoła

kuźnia nowych pokoleń

MAM MARZENIE:
SZKOŁA Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELA
Źle pojęta ekonomia powoduje zamykanie szkół, a walka o miejsce w rankingu sprawia, że edukacja staje się
bezdusznym procesem.
święci

o. Maksymilian Kolbe

WIDZIAŁEM, JAK OJCIEC KOLBE
STAWAŁ SIĘ ŚWIĘTYM
W miejscu, gdzie walczyło się o każdą chwilę życia,
każdy okruch chleba ojciec Kolbe miał odwagę iść
na śmierć za drugiego człowieka.

ZAMÓW

polskie pielgrzymowanie

ZAWIERZYĆ SIĘ MARYI
Dla tych kilku minut, gdy po trudzie pielgrzymowania
patrzy się w oczy Pani Jasnogórskiej, warto
przeżyć w słońcu czy niepogodzie wędrówkę
pielgrzymkowym szlakiem.
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kuźnia nowych
pokoleń

BELFER CZY ŚWIADEK?
Czy katecheta to zwykły nauczyciel, realizujący program
nauki religii, czy wychowawca mający do spełnienia
misję specjalną?

niedziela mlodych

ŚWIAT NA SCENIE

– „Wielka Rodzina” Focolare w Chinach.

PRZYSPIESZYĆ NIEMIECKI PULS

– samotność katolika za naszą zachodnią granicą.

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

Zapraszamy do lektury 36. numeru „Niedzieli” na 6 września 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Szkoła – kuźnia nowych pokoleń
Mam marzenie: szkoła z perspektywy nauczyciela
Źle pojęta ekonomia powoduje zamykanie szkół, a walka o miejsce w rankingu sprawia, że edukacja staje się
bezdusznym procesem.
Belfer czy świadek?
Czy katecheta to zwykły nauczyciel, realizujący program nauki religii, czy wychowawca mający do spełnienia
misję specjalną?
Widziałem, jak ojciec Kolbe stawał się świętym
W miejscu, gdzie walczyło się o każdą chwilę życia, każdy okruch chleba ojciec Kolbe miał odwagę iść na
śmierć za drugiego człowieka.
Zawierzyć się Maryi
Dla tych kilku minut, gdy po trudzie pielgrzymowania patrzy się w oczy Pani Jasnogórskiej, warto przeżyć
w słońcu czy niepogodzie wędrówkę pielgrzymkowym szlakiem.
Życie solidarnością pisane
Kanwą sztuki „Trzynasty dwunasty” są autentyczne przeżycia autorki internowanej w stanie wojennym.
Odmalowywanie Polski
Wielu dawnych działaczy podziemnej Solidarności żyje w nędzy – grupa młodych ludzi postanowiła im pomóc, organizując akcję „Odmalujmy Polskę”.
W „Niedzieli Młodych”:
* ŚWIAT NA SCENIE – „Wielka Rodzina” Focolare w Chinach.
* PRZYSPIESZYĆ NIEMIECKI PULS – samotność katolika za naszą zachodnią granicą.

