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ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAPCZYŃSKIEGO
5 czerwca br. odbędzie się kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego, kaznodziei i spowiednika króla Jana III
Sobieskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Duchowi synowie o. Papczyńskiego czekali na to
wydarzenie długie 300 lat.

Teatr Wielki w Warszawie

WIELKI NAPRAWDĘ WIELKI
Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie jest
naprawdę wielki – nie tylko z powodu wybitnych
przedstawień, które wyniosły te dzieła na wyżyny
sztuki, ale też z powodu swych minionych 250 lat,
wrosłych w dramatyczną historię naszego narodu.
Jest także wielki jako obiekt architektoniczny.

ZAMÓW

mówi minister rolnictwa

MUSIMY SKOŃCZYĆ Z DYSKRYMINACJĄ
POLSKICH ROLNIKÓW
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel mówi m.in. o tym,
w jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa chce wzmocnić polskiego rolnika na konkurencyjnym rynku
żywnościowy.
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Polacy w Rzymie

REDUTA POLSKIEGO KOŚCIOŁA NAD TYBREM
Polski Papieski Instytut Kościelny w Rzymie to jedna
z najważniejszych instytucji polskiego Kościoła poza
granicami Rzeczypospolitej. Pierwszych 7 księży
studentów zamieszkało tu w styczniu 1911 r. Od
tego czasu podczas studiów w Rzymie w Instytucie
przebywało prawie 800 księży z Polski.
niedziela mlodych

ZA KOGO MNIE UWAŻACIE? – świadectwo życia

z Panem Bogiem;

TWARZE PEŁNE RADOŚCI –zaproszenie na Misyjne

Święto Młodych;

NIEZBĘDNIK NA ŚDM – książka, którą przed
krakowskim spotkaniem młodych trzeba przeczytać.

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

Zapraszamy do lektury 23. numeru „Niedzieli” na5 czerwca 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Reduta polskiego Kościoła nad Tybrem
Polski Papieski Instytut Kościelny w Rzymie to jedna z najważniejszych instytucji polskiego Kościoła poza
granicami Rzeczypospolitej. Pierwszych 7 księży studentów zamieszkało tu w styczniu 1911 r. Od tego czasu
podczas studiów w Rzymie w Instytucie przebywało prawie 800 księży z Polski.
Śladami świętego Papczyńskiego
5 czerwca br. odbędzie się kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego, kaznodziei i spowiednika króla Jana III
Sobieskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Duchowi synowie o. Papczyńskiego czekali na to
wydarzenie długie 300 lat.
Wielki naprawdę wielki
Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie jest naprawdę wielki – nie tylko z powodu wybitnych przedstawień, które wyniosły te dzieła na wyżyny sztuki, ale też z powodu swych minionych 250 lat, wrosłych w dramatyczną historię naszego narodu. Jest także wielki jako obiekt architektoniczny.
Musimy skończyć z dyskryminacją polskich rolników
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel mówi m.in. o tym, w jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa chce wzmocnić
polskiego rolnika na konkurencyjnym rynku żywnościowym, o regulacjach, które pozwolą klientom w naszym
kraju znaleźć na sklepowych półkach polską żywność i o działaniach rządu dotyczących unijnych dopłat rolnych.
W „Niedzieli Młodych”:
* ZA KOGO MNIE UWAŻACIE? – świadectwo życia z Panem Bogiem;
* TWARZE PEŁNE RADOŚCI – zaproszenie na Misyjne Święto Młodych;
* ODKRYJ BOŻY PLAN ŚDM-owa rozmowa o ewangelizacji, uczynkach miłosierdzia i odkrywaniu Bożego
planu w swoim życiu;
* NIEZBĘDNIK NA ŚDM – książka, którą przed krakowskim spotkaniem młodych trzeba przeczytać.

