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O okolicznościach Chrztu Polski źródła piszą niewiele – nie znaczy to, że historycy są bezradni przy próbie
odpowiedzi na pytanie o znaczenie przyjęcia chrztu św. przez Mieszka I i jego drużynę. Pisze o tym „Niedziela”.

13 kwietnia Światowy Dzień
Pamięci Ofiar Katynia

SMOLEŃSK – KATYŃ 2010

Wydobyte z katyńskich dołów śmierci listy, zdjęcia,
czapki wojskowe, obrączki można zobaczyć
w warszawskiej Cytadeli. „Niedziela” zamieszcza
reportaż z Muzeum Katyńskiego.

Na samolot lecący 10 kwietnia 2010 r. do Katynia
oczekiwała duża grupa osób, które przyjechały pociągiem oraz miejscowa Polonia. Co czuli, gdy dowiedzieli się o katastrofie? – o tym w „Niedzieli”.
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KSIĄDZ, KTÓRY ŚMIERĆ OBŁASKAWIAŁ
Ks. Jan Kaczkowski przez wiele lat zmagał się z chorobą,
ale mimo to postanowił „żyć na pełnej petardzie”.
„Niedziela” przypomina, że czasem żartował: „umieranie
nie może być śmiertelnie nudne – bo by nas to zabiło”.

niedziela mlodych

10 kwietnia – 6. rocznica
tragedii smoleńskiej

NIEOSĄDZONE LUDOBÓJSTWO

D

ks. Jan Kaczkowski
(1977 – 2016)

temat numeru: 1050. rocznica Chrztu Polski

NARÓD TONĄCY W CIEMNOŚCIACH UJRZAŁ ŚWIATŁOŚĆ

O

BEZDOMNOŚĆ O TWARZACH WIELU
– nie bądź na nią obojętny.

PRZED ŚDM:

– BĄDŹ Z NAMI! – przyjedź na Forum Młodych
– NA MOTORZE DO FRANCISZKA – pielgrzymka
do Rzymu.

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

Zapraszamy do lektury 15. numeru „Niedzieli” na 10 kwietnia 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: 1050 rocznica Chrztu Polski
Ksiądz, który śmierć obłaskawiał
Ks. Jan Kaczkowski przez wiele lat zmagał się z chorobą, ale mimo to postanowił „żyć na pełnej petardzie”.
„Niedziela” przypomina, że czasem żartował: „umieranie nie może być śmiertelnie nudne – bo by nas to zabiło”.
Naród tonący w ciemnościach ujrzał światłość
O okolicznościach Chrztu Polski źródła piszą niewiele – nie znaczy to, że historycy są bezradni przy próbie
odpowiedzi na pytanie o znaczenie przyjęcia chrztu św. przez Mieszka I i jego drużynę. Pisze o tym „Niedziela”.
Od chrztu wszystko się zaczęło
Msze św., biegi uliczne, „kapsuły czasu”, konkursy – „Niedziela” przedstawia niektóre z lokalnych inicjatyw
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
Nieosądzone ludobójstwo
Wydobyte z katyńskich dołów śmierci listy, zdjęcia, czapki wojskowe, obrączki można zobaczyć w warszawskiej
Cytadeli. „Niedziela” zamieszcza reportaż z Muzeum Katyńskiego.
Smoleńsk – Katyń 2010
Na samolot lecący 10 kwietnia 2010 r. do Katynia oczekiwała duża grupa osób, które przyjechały pociągiem
oraz miejscowa Polonia. Co czuli, gdy dowiedzieli się o katastrofie? – o tym w „Niedzieli”.
Oskarżenie za Smoleńsk
Po sześciu latach od katastrofy smoleńskiej ruszył proces urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków związanych z przygotowaniem wizyty. „Niedziela” pisze, co mówią na ten temat rodziny ofiar katastrofy.
Aby jedynka zawsze była pierwsza
Szef Programu Pierwszego Polskiego Radia – Rafał Porzeziński w wywiadzie dla „Niedzieli” mówi o swoich
planach.
Wspólnota ambitnych ludzi
Wielu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dzięki jej pomocy rozwinęło już skrzydła. Pisze
o tym „Niedziela”
Dzieci z okna
Dzięki Oknom Życia uratowano w Polsce 90 dzieci. O ich dalszych losach pisze „Niedziela”.
W „Niedzieli Młodych”:
* Bezdomność o twarzach wielu – nie bądź na nią obojętny
* PRZED ŚDM
› Bądź z nami! – przyjedź na Forum Młodych
› Na motorze do Franciszka – pielgrzymka do Rzymu

