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temat numeru: w duchowej stolicy Polski

KRÓLOWA POLSKI

225. rocznica Konstytucji
3 maja

POLSKIE DROGI

KONSTYTUCJA W CIENIU TARGOWICY

Los migranta nie jest obcy milionom Polaków
mieszkających na obczyźnie – o dolach i niedolach
emigrantów.

Targowica to symbol zdrady i prywaty, która doprowadziła Polskę do utraty wolności.
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Papież Polak

ZANIM GRÓB BĘDZIE PUSTY

Czy w świecie, który się zmienia, tytuł królowej wciąż ma to samo znaczenie? – To pytanie jest punktem wyjścia
artykułu z okazji uroczystości Matki Bożej Królowej Polski.

3 maja Dzień Modlitw
za Emigrację

N

Jan Paweł II głosił Chrystusa życiem, posługą,
nauczeniem, a także chorobą i śmiercią – o Papieżu,
na którego życiu zaciążyła tajemnica miłosierdzia.

niedziela mlodych

OKRUCHY MIŁOŚCI

– o tym, czego uczą niepełnosprawni.

ŚDM: – I TY WYMALUJ OBRAZ! – wyślij swoje zdjęcie,
stworzymy mozaikę;
– MODLITWA W DRODZE DO ŚDM – duchowe
przygotowanie do święta młodych.

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

Zapraszamy do lektury 18. numeru „Niedzieli” na 1 maja 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: w duchowej stolicy Polski
Wszystko, co Polskę stanowi, oddajemy Maryi
Zbliża się bardzo ważny dzień – 3 maja 2016 r. Naród polski pod przewodnictwem swoich biskupów ponownie
dokona na Jasnej Górze Aktu zawierzenia Matce Bożej.
Królowa Polski
Czy w świecie, który się zmienia, tytuł królowej wciąż ma to samo znaczenie? – To pytanie jest punktem wyjścia artykułu z okazji uroczystości Matki Bożej Królowej Polski.
Jasnogórskie Śluby Narodu naszym zobowiązaniem
Są rachunkiem sumienia narodu, a zarazem zobowiązaniem do nieustannego nawracania się.
Zanim grób będzie pusty
Jan Paweł II głosił Chrystusa życiem, posługą, nauczeniem, a także chorobą i śmiercią – o Papieżu, na którego
życiu zaciążyła tajemnica miłosierdzia.
Polskie drogi
Los migranta nie jest obcy milionom Polaków mieszkających na obczyźnie – o dolach i niedolach emigrantów.
Konstytucja w cieniu Targowicy
Targowica to symbol zdrady i prywaty, która doprowadziła Polskę do utraty wolności.
Polityka i świętość
„Służba światu winna być jednocześnie służbą Bogu” – mawiał francuski polityk – Robert Schuman, jeden
z trzech ojców założycieli Unii Europejskiej.
W „Niedzieli Młodych”:
* Okruchy miłości – o tym, czego uczą niepełnosprawni.
* PRZED ŚDM:
^ I Ty wymaluj obraz! – wyślij swoje zdjęcie, stworzymy mozaikę;
^ Modlitwa w drodze do ŚDM – duchowe przygotowanie do święta młodych.

