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ODNOWICIEL POLSKI I EUROPY

KOBIETA I MAŁŻEŃSTWO W ISLAMIE

Kiedy bp Stefan Wyszyński został w 1948 r. prymasem Polski musiał odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie
– jak powstrzymać impet nieludzkiej ideologii?

Wielki Post

dominikanie

O

Seksualne nękanie kobiet i gwałty, do których doszło
w Niemczech w sylwestrową noc przypominają, że
w mentalności wyznawców islamu zakorzeniona jest
podległość kobiety wobec mężczyzny. Mówi o tym
światowej sławy islamolog o. Samir Khalil Samir SJ.
niedziela mlodych

KRONIKA ZAPISANA W LAPTOPIE

WYCHOWANIE BEZ CHARAKTERU

KONIEC WYMÓWEK – w wielkopostnym cyklu pora
na trening ciała i ducha.

Klasztorne kroniki, to nie tylko zbiór dostojnych
tomów, ale również zapisy powstające obecnie. Z tym,
że kroniki współczesne powstają w laptopach.

Nie wystarczy „chrześcijańskie opakowanie” i słowne
deklaracje. Z nauką Krzyża łączy się odwaga prawdy,
która polega na umiejętności słuchania sumienia.
Przeczytamy o tym w kolejnym odcinku wielkopostnego cyklu.

PRZED ŚDM: – TO MOJE POWOŁANIE – świadectwo
wolontariuszki Michele z Brazylii;
– A GDZIE SPALIŚCIE? – zachęta do przyjmowania
młodych ŚDM-owych pielgrzymów z przypomnieniem,
jak Polacy doświadczali gościny w ubiegłych latach.

ZAMÓW

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

Zapraszamy do lektury 11 numeru „Niedzieli” na 13 marca 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Odnowiciel Polski i Europy
Kiedy bp Stefan Wyszyński został w 1948 r. prymasem Polski musiał odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie – jak powstrzymać impet nieludzkiej ideologii?
Kobieta i małżeństwo w islamie
Seksualne nękanie kobiet i gwałty, do których doszło w Niemczech w sylwestrową noc przypominają, że
w mentalności wyznawców islamu zakorzeniona jest podległość kobiety wobec mężczyzny. Mówi o tym światowej sławy islamolog o. Samir Khalil Samir SJ.
Kronika zapisana w laptopie
Klasztorne kroniki, to nie tylko zbiór dostojnych tomów, ale również zapisy powstające obecnie. Z tym, że kroniki współczesne powstają w laptopach.
Wychowanie bez charakteru
Nie wystarczy „chrześcijańskie opakowanie” i słowne deklaracje. Z nauką Krzyża łączy się odwaga prawdy, która polega na umiejętności słuchania sumienia. Przeczytamy o tym w kolejnym odcinku wielkopostnego cyklu.
Wprowadzam uczciwą równowagę stron
– Telewizja Polska musi prezentować polski punkt widzenia, polską narrację. Ma do tego instrumenty, musi
mówić prawdę – bo tylko prawda jest ciekawa – i musi pilnować reguł – mówi Jacek Kurski – prezes TVP.
Chciałbym pojechać do Rzymu
Prezes PKP Intercity Jacek Leonkiewicz zapowiada przygotowanie na Światowe Dni Młodzieży 2016 specjalnego biletu pielgrzyma. Mówi też o nowościach na kolejowych torach.
W „Niedzieli Młodych”:
* KONIEC WYMÓWEK – w wielkopostnym cyklu pora na trening ciała i ducha.
* PRZED ŚDM:
› To moje powołanie – świadectwo wolontariuszki Michele z Brazylii;
› A gdzie spaliście? – zachęta do przyjmowania młodych ŚDM-owych pielgrzymów z przypomnieniem, jak
Polacy doświadczali gościny w ubiegłych latach.

