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migracja

PROROCTWO PAPIEŻA RODZINY

DLACZEGO EMIGRUJĄ DO EUROPY

Rodzina jest w głębokim kryzysie. To skutek podłożenia pod tę instytucję bomby, która już dokonała zniszczeń –
ta bomba to pigułka antykoncepcyjna.

Syryjski kryzys dotknął 12 mln ludzi: sunnitów, alawitów
i chrześcijan, którzy są grupą najbardziej prześladowaną
przez wszystkie ugrupowania islamskie.

gorący temat

migracja

synod biskupów o rodzinie

TO JUŻ SĄ MILIONY

TO NAPRAWDĘ DZIAŁA

Dużą część elit politycznych Europy Zachodniej nie
jest zdolna do zrozumienia, że obecna emigracja to
tylko forpoczta migracji, jaka za chwilę nastąpi.

Dialog małżeński bywa trudny. Warto przyjąć
sprawdzone zasady: pierwszeństwo słuchania
przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem,
dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko
przebaczanie.

ZAMÓW

niedziela mlodych

PAPIESKI SMS – czyli warto pomóc młodym
z Dzieła Nowego Tysiąclecia
MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

– na zachętę: kilka zdań z orędzia na ŚDM 2016

PIENIĄDZE BOGA CZY TWOJE
– to warto przemyśleć!

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

Zapraszamy do lektury 41. numeru „Niedzieli” 11 października 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Rodzina – bastion wiary
Dlaczego emigrują do Europy
Syryjski kryzys dotknął 12 mln ludzi: sunnitów, alawitów i chrześcijan, którzy są grupą najbardziej prześladowaną przez wszystkie ugrupowania islamskie.
To już są miliony
Dużą część elit politycznych Europy Zachodniej nie jest zdolna do zrozumienia, że obecna emigracja to tylko
forpoczta migracji, jaka za chwilę nastąpi.
Proroctwo Papieża Rodziny
Rodzina jest w głębokim kryzysie. To skutek podłożenia pod tę instytucję bomby, która już dokonała zniszczeń
– ta bomba to pigułka antykoncepcyjna.
W niebie coraz więcej polskich świętych
Papież zatwierdził dekrety beatyfikacyjne dotyczące ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela ruchu Światło-Życie i Hanny Chrzanowskiej – prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego.
To naprawdę działa
Dialog małżeński bywa trudny. Warto przyjąć sprawdzone zasady: pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem, dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie.
W trosce o szybsze poznanie prawdy o zawartym małżeństwie
Co się zmienia w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa – wyjaśnia specjalista z zakresu prawa
kanonicznego.
W „Niedzieli Młodych”:
* PAPIESKI SMS – czyli warto pomóc młodym z Dzieła Nowego Tysiąclecia
* MIŁOSIERNI JAK OJCIEC – na zachętę: kilka zdań z orędzia na ŚDM 2016
* PIENIĄDZE BOGA CZY TWOJE – to warto przemyśleć!

