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27 IX 2015

z Ziemi Świętej

ŚLUBNE NAWRACANIE SIĘ POLSKI

EKSTREMIZM ŻYDOWSKI ZAGROŻENIEM
DLA DEMOKRACJI W IZRAELU

27 września 2015 r. na Jasnej Górze rozpoczyna się cykl debat telewizyjnych pt. „Raport Jasnogórski 2016”.

Podpalenie kościoła w Tabdze jest kolejnym aktem
nietolerancji ekstremistów żydowskich wobec
chrześcijan.

kierunek: Stany Zjednoczone

rekonstrukcje

niedziela mlodych

NA NOWO ODKRYJĄ MIŁOŚĆ

HISTORIA NA ŻYWO

ANIELSKIE POWOŁANIE

Filadelfia jest miejscem tegorocznego Światowego Spotkania Rodzin, które rozmawiają o swoim
powołaniu i misji oraz o problemach i oczekiwaniach
duszpasterskich.

W Polsce jest ponad tysiąc grup rekonstrukcyjnych
odtwarzających na żywo wielkie wydarzenia: bitwę
pod Grunwaldem, Bitwę Warszawską, bitwę nad
Bzurą.

ROZWIEDŹ SIĘ PRZED ŚLUBEM,

ZAMÓW

– przedstawiamy człowieka z pasją, czyli s. Annę –
przedstawicielkę anielskich pomocników.
czyli sposób na udane małżeństwo – podpowiadamy,
co można zrobić, żeby mieć szansę na trwałą miłość

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

Zapraszamy do lektury 39. numeru „Niedzieli” na 27 września 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Dysputa – Raport jasnogórski 2016.
Zaproszenie na pierwszą dysputę – 27 września 2015 r.
Ekstremizm żydowski zagrożeniem dla demokracji w Izraelu
Podpalenie kościoła w Tabdze jest kolejnym aktem nietolerancji ekstremistów żydowskich wobec chrześcijan.
Na nowo odkryją miłość
Filadelfia jest miejscem tegorocznego Światowego Spotkania Rodzin, które rozmawiają o swoim powołaniu
i misji oraz o problemach i oczekiwaniach duszpasterskich.
Ślubne nawracanie się Polski
27 września 2015 r. na Jasnej Górze rozpoczyna się cykl debat telewizyjnych pt. „Raport Jasnogórski 2016”.
Maryjne dojrzewanie więzionego Prymasa
Komuniści obmyślili aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego, zaś Matka Boża sprawiła, że jego milczenie stało się
głośną mową, która przebudziła Polskę.
Historia na żywo
W Polsce jest ponad tysiąc grup rekonstrukcyjnych odtwarzających na żywo wielkie wydarzenia: bitwę pod
Grunwaldem, Bitwę Warszawską, bitwę nad Bzurą.
W „Niedzieli Młodych”:
* ANIELSKIE POWOŁANIE – przedstawiamy człowieka z pasją, czyli s. Annę – przedstawicielkę anielskich
pomocników.
* ROZWIEDŹ SIĘ PRZED ŚLUBEM, czyli sposób na udane małżeństwo – podpowiadamy, co można zrobić,
żeby mieć szansę na trwałą miłość.

