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papież Franciszek
na Czarnym Lądzie

GŁOWA KOŚCIOŁA W SERCU AFRYKI

GDY NIEBO WSTRZYMAŁO ODDECH
Okres Adwentu jest lekcją nadziei. Z jednej strony widzimy człowieka uwikłanego w grzech. Z drugiej – Boga
wychodzącego ze swoją inicjatywą ratowania ludzi, kosztem cierpienia i śmierci własnego Syna.

terroryzm w Europie

N

25 listopada rozpoczyna się pielgrzymka papieża
Franciszka do Afryki. Na jej trasie są: Kenia, Uganda
i Republika Środkowoafrykańska.

niedziela mlodych

punkty zapalne świata

UWIEDZIONA EUROPA

AMERYKAŃSCY CHŁOPCY POJADĄ DO SYRII

3 KOBIETY – czyli o tym, że Adwent jest

Zamachy w Paryżu obnażają nie tyle słabość polityczną czy militarną Europy, ile raczej słabość duchową.
Dramat zamordowanych ludzi powinien być refleksją
do nawrócenia.

Biały Dom zapowiedział niedawno, że zamierza wysłać
w rejon konfliktu w Syrii swoich komandosów. Czy
oznacza to przełom w tej wojnie?

ADWENTOWA BIBLIA – zachęcamy do szczególnej
przyjaźni z Pismem Świętym.

ZAMÓW

dla cierpliwych.

WOLONTARIAT – kilka słów o tym, że życie jest
radością i służbą, a służba szczęściem.

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

Zapraszamy do lektury 48. numeru „Niedzieli” 29 listopada 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: przez Adwent do Bożego Narodzenia
Głowa Kościoła w sercu Afryki
25 listopada rozpoczyna się pielgrzymka papieża Franciszka do Afryki. Na jej trasie są: Kenia, Uganda i Republika Środkowoafrykańska.
Uwiedziona Europa
Zamachy w Paryżu obnażają nie tyle słabość polityczną czy militarną Europy, ile raczej słabość duchową. Dramat zamordowanych ludzi powinien być refleksją do nawrócenia.
Amerykańscy chłopcy pojadą do Syrii
Biały Dom zapowiedział niedawno, że zamierza wysłać w rejon konfliktu w Syrii swoich komandosów. Czy
oznacza to przełom w tej wojnie?
O relikwiach Jana Pawła II
Kult relikwii św. Jana Pawła II lawinowo rośnie. Na cały świat rozesłano ponad milion fragmentów papieskiej
sutanny. Okazało się, że to za mało.
Gdy niebo wstrzymało oddech
Okres Adwentu jest lekcją nadziei. Z jednej strony widzimy człowieka uwikłanego w grzech. Z drugiej – Boga
wychodzącego ze swoją inicjatywą ratowania ludzi, kosztem cierpienia i śmierci własnego Syna.
Polski węgiel – błogosławieństwo czy przekleństwo?
Kondycja polskiego górnictwa nie nastraja do radosnego świętowania Barbórki.
Terapeutyczna jadłodajnia
Kuchnia jest znakomitym miejscem terapeutycznym. Potwierdza to przypadek warszawskiej jadłodajni „Czerwony rower”.
W „Niedzieli Młodych”:
* 3 KOBIETY – czyli o tym, że Adwent jest dla cierpliwych.
* ADWENTOWA BIBLIA – zachęcamy do szczególnej przyjaźni z Pismem Świętym.
* WOLONTARIAT – kilka słów o tym, że życie jest radością i służbą, a służba szczęściem.

