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mówi
abp Marek Jędraszewski

temat numeru: mocni wiarą

WIARA – PORT OCALENIA

ŁASKA JEST PIERWSZA

Udało mi się przetrwać dzięki wierze w Boga – wiele osób uratowanych w dramatycznych okolicznościach
wypowiada właśnie te słowa.

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta

O

z życia wzięte

„Kościół nie może zmienić prawa Bożego” – to wynika
jasno z adhortacji posynodalnej papieża Franciszka.
Abp Marek Jędraszewski porusza w wywiadzie kwestię
udzielania Komunii św. osobom, które po rozpadzie
pierwszego małżeństwa żyją w powtórnym związku.
niedziela mlodych

NA ŚCIEŻKACH BRATA ALBERTA

BEZ PSZCZÓŁ ZGINIEMY!

TŁUMACZYMY PAPIEŻA – czyli ekipa odpowiedzialna
za tłumaczenia w czasie ŚDM.

Bezdomni, wykluczeni, chorzy – jak im pomagać? –
mówi ks. prał. Stanisław Słowik.

Miód ma cenne właściwości lecznicze i jest dostępny
bez recepty.

WYZWANIE NA DZIŚ –rozgrzewka przed światowym
spotkaniem młodych w Krakowie.

POWIEDZ AMEN – relacja z XX Spotkania Młodych
na Lednickich Polach.

ZAMÓW

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

Zapraszamy do lektury 24. numeru „Niedzieli” na 12 czerwca 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Wiara – port ocalenia
Udało mi się przetrwać dzięki wierze w Boga – wiele osób uratowanych w dramatycznych okolicznościach
wypowiada właśnie te słowa.
Łaska jest pierwsza
„Kościół nie może zmienić prawa Bożego” – to wynika jasno z adhortacji posynodalnej papieża Franciszka.
Abp Marek Jędraszewski porusza w wywiadzie kwestię udzielania Komunii św. osobom, które po rozpadzie
pierwszego małżeństwa żyją w powtórnym związku.
Na ścieżkach Brata Alberta
Bezdomni, wykluczeni, chorzy – jak im pomagać? – mówi ks. prał. Stanisław Słowik.
Szaleniec Niepokalanej
Relikwie o. Maksymiliana Kolbe, który chciał zdobyć świat dla Niepokalanej, zostały umieszczone w Świątyni
Opatrzności Bożej.
Bez pszczół zginiemy!
Miód ma cenne właściwości lecznicze i jest dostępny bez recepty.
Kobieta, która zatrzymała pocisk
Kevlar – materiał do produkcji kamizelek kuloodpornych – wynalazła w USA córka polskich emigrantów.
Wróciłem do żywych
Grzegorz Kleszcz – sztangista, trzykrotny olimpijczyk mówi o rodzinie i szczęściu bycia nawróconym.
W „Niedzieli Młodych”:
* Tłumaczymy Papieża – czyli ekipa odpowiedzialna za tłumaczenia w czasie ŚDM.
* Wyzwanie na dziś – rozgrzewka przed światowym spotkaniem młodych w Krakowie.
* Powiedz AMEN – relacja z XX Spotkania Młodych na Lednickich Polach.

