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MIŁOSIERDZIE PRZYCHODZI Z POLSKI

W Niedzielę Dobrego Pasterza od kilkudziesięciu lat wpisuje się modlitwa o powołania kapłańskie. Jaki są cechy
dobrego pasterza?

u bonifratrów w Łodzi

D

na misjach

temat numeru: Niedziela Dobrego Pasterza

NA OBRAZ PASTERZA

O

Apostolat Ratunku Konającym

Miłosierdzie ma wiele twarzy. Dla wielu mieszkańców
ubogich krajów ma twarz misjonarzy z Polski.

niedziela mlodych

W ZNAKU OWOCU GRANATU I KRZYŻA

NA PROGU ŻYCIA WIECZNEGO

SIŁA RÓŻAŃCA

W charyzmat Bonifratrów wpisana jest służba
chorym. W Polsce prowadzą m.in. szpitale, domy
opieki społecznej, a także poradnie. Rozmowa
z br. Franciszkiem Salezym Chmielem – przeorem
konwentu Bonifratrów w Łodzi.

ARK-a to Apostolat Ratunku Konającym. Wolontariusze związani z tą inicjatywą modlą się za konających,
wypraszają im ufność w Boże Miłosierdzie.

ŚDM: – BY ROZMAWIAĆ NA TRUDNE TEMATY – wywiad z

ZAMÓW

– opowie o tym powstający niezwykły dokument.
Jaśkiem Melą – ambasadorem ŚDM;
– TRZYMAJĄC W RĘKACH SZTANDARY BOŻE – dzielimy się
doświadczeniem wiary.

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

Zapraszamy do lektury 16. numeru „Niedzieli” na 17 kwietnia 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Niedziela Dobrego Pasterza
Święty, który otwarł nam drzwi do Europy
Św. Wojciech odegrał szczególną rolę w historii Polski, a jego krew stała się prawdziwym posiewem chrześcijaństwa. O życiu i męczeńskiej śmierci jednego z patronów Polski pisze „Niedziela”.
Na obraz Pasterza
W Niedzielę Dobrego Pasterza od kilkudziesięciu lat wpisuje się modlitwa o powołania kapłańskie. Jaki są cechy dobrego pasterza?
Księża, których się nie zapomina
Kapłan, który potrafi rozproszyć wątpliwości, rozwiązać supełki sumienia, rzucić koło ratunkowe – czytelnicy
„Niedzieli” wspominają kapłanów, którzy w ich życiu odegrali wyjątkową rolę.
Miłosierdzie przychodzi z Polski
Miłosierdzie ma wiele twarzy. Dla wielu mieszkańców ubogich krajów ma twarz misjonarzy z Polski.
W znaku owocu granatu i krzyża
W charyzmat Bonifratrów wpisana jest służba chorym. W Polsce prowadzą m.in. szpitale, domy opieki społecznej, a także poradnie. Rozmowa z br. Franciszkiem Salezym Chmielem – przeorem konwentu Bonifratrów
w Łodzi.
Na progu życia wiecznego
ARK-a to Apostolat Ratunku Konającym. Wolontariusze związani z tą inicjatywą modlą się za konających,
wypraszają im ufność w Boże Miłosierdzie.
Franciszek w oczach Amerykanów
Co sądzą o papieżu Franciszku Amerykanie i na czym polegał papieski konflikt z Donaldem Trumpem?
W „Niedzieli Młodych”:
* Siła Różańca – opowie o tym powstający niezwykły dokument.
* ŚDM:
^ By rozmawiać na trudne tematy – wywiad z Jaśkiem Melą – ambasadorem ŚDM;
^ Trzymając w rękach sztandary Boże – dzielimy się doświadczeniem wiary.

