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PAPIEŻ GLOBALNY

Światowe Dni Młodzieży ustanowił Jan Paweł II. Historia zatoczyła koło: Kraków, miasto Karola Wojtyły będzie
w tym roku gościć ok. 2,5 mln uczestników ŚDM.

nowe media

ROZWÓJ BEZ BOGA

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE CHRYSTUSOWI

Nadkonsumpcja nie sprzyja rozwojowi człowieka
i jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo
zwyrodnienia cywilizacyjnego. Więcej na ten temat
w kolejnym odcinku cyklu „Krzyże świata”.

Św. Jan Paweł II mówił, że Internet stwarza cudowne
możliwości szerzenia Ewangelii. Nie mylił się. O tym,
jak wykorzystać smartfon do modlitwy i medytacji
dowiemy się z „Niedzieli”.
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3. rocznica wyboru
papieża Franciszka

temat numeru: w drodze do ŚDM 2016

Wielki Post

O

W jaki sposób papież Franciszek zapoczątkowuje
prawdziwą rewolucję społeczną i polityczną pisze
Antonio Gaspari, włoski pisarz, dziennikarz i szef
Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Zenit.

niedziela mlodych

DO LEKARZA PRZYSZEDŁ CHRYSTUS
– zobacz Jezusa w drugim człowieku.

PRZED ŚDM: – TO NIE PRACA ANI PROJEKT – TO ŻYCIE –
rozmowa z rzecznikiem prasowym ŚDM;
– ŚLADAMI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – o powstającym
szlaku turystycznym, po spotkaniu z Papieżem
w Krakowie

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

Zapraszamy do lektury 12 numeru „Niedzieli” na 20 marca 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: ŚDM 2016
Oto droga, którą winni podążać chrześcijanie Europy
– Pojawienie się w państwie Mieszka I chrześcijańskich duchownych oznaczało znaczący skok cywilizacyjny.
Fakt ten był niejako wszczepieniem tworzącego się państwa do europejskiego krwiobiegu, co zapewniło ożywczy dopływ twórczych energii – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Papież globalny
W jaki sposób papież Franciszek zapoczątkowuje prawdziwą rewolucję społeczną i polityczną pisze Antonio
Gaspari, włoski pisarz, dziennikarz i szef Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Zenit.
Raban w mieście Wojtyły
Światowe Dni Młodzieży ustanowił Jan Paweł II. Historia zatoczyła koło: Kraków, miasto Karola Wojtyły będzie w tym roku gościć ok. 2,5 mln uczestników ŚDM.
Muzeum Ulmów
Markowa na Podkarpaciu jest jednym z niewielu miejsc upamiętniających Polaków Ratujących Żydów. 17
marca prezydent RP Andrzej Duda otworzy tu muzeum poświęcone tej tematyce. Mówi o tym dr Mateusz
Szpytma.
Rozwój bez Boga
Nadkonsumpcja nie sprzyja rozwojowi człowieka i jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo zwyrodnienia cywilizacyjnego. Więcej na ten temat w kolejnym odcinku cyklu „Krzyże świata”.
Technologia w służbie Chrystusowi
Św. Jan Paweł II mówił, że Internet stwarza cudowne możliwości szerzenia Ewangelii. Nie mylił się. O tym, jak
wykorzystać smartfon do modlitwy i medytacji dowiemy się z „Niedzieli”.
Post otwiera serca na Boga
Teorie św. Hildegardy z Bingen sprzed dziesięciu wieków na temat zdrowego stylu życia znajdują potwierdzenie we współczesnej nauce.
W „Niedzieli Młodych”:
* DO LEKARZA PRZYSZEDŁ CHRYSTUS – zobacz Jezusa w drugim człowieku.
* PRZED ŚDM:
› To nie praca ani projekt – to życie – rozmowa z rzecznikiem prasowym ŚDM;
› Śladami Miłosierdzia Bożego – o powstającym szlaku turystycznym, po spotkaniu z Papieżem w Krakowie,
odwiedź miejsca w Małopolsce związane z kultem Miłosierdzia.

