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PAPIEŻ NIE ZAPOMINA O UKRAINIE

Film Krzysztofa Tadeja „Życia nie można zmarnować” – o polskich franciszkanach zamordowanych w Peru –
zdobył watykańskiego Oscara na festiwalu filmowym w Rzymie.

Wysłannik papieża – kard. Pietro Parolin odwiedził
Ukrainę, był m.in. w strefie, gdzie od przeszło dwóch lat
toczą się działania zbrojne.

niedziela mlodych

polscy lekarze na emigracji

TAM BIJĄ POLSKO-BRAZYLIJSKIE SERCA

DOBRZE CZY ŹLE, ŻE WYJEŻDŻAJĄ Z POLSKI

W brazylijskiej parafii Rio Claro metropolita częstochowski został powitany pieśnią „Serdeczna Matko”.
Wywiad o brazylijskiej podróży abp. Wacława Depo.

Kongresy Polonii Medycznej zapewniają polskim
lekarzom bezcenny przepływ najnowszych informacji
ze świata.

ZAMÓW

N

watykańska misja

temat numeru: watykański Oscar

Polonia w Ameryce Południowej

D

ZNAJOMOŚCI – czyli o tym, jak w wakacje dać sobie
szansę na odświeżenie relacji z ludźmi i Bogiem.
PRZED ŚDM:

– DLACZEGO WARTO? – dla tych, którzy jeszcze wahają
się, czy wziąć udział w lipcowym wydarzeniu;
– COPA CATÓLICA – mecze piłkarskie w ramach Festiwalu Młodych.

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

Zapraszamy do lektury 27. numeru „Niedzieli” na 3 lipca 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Watykański Oscar dla Krzysztofa Tadeja
Film Krzysztofa Tadeja „Życia nie można zmarnować” – o polskich franciszkanach zamordowanych w Peru –
zdobył watykańskiego Oscara na festiwalu filmowym w Rzymie.
Papież nie zapomina o Ukrainie
Wysłannik papieża – kard. Pietro Parolin odwiedził Ukrainę, był m.in. w strefie, gdzie od przeszło dwóch lat
toczą się działania zbrojne.
Tam biją polsko-brazylijskie serca
W brazylijskiej parafii Rio Claro metropolita częstochowski został powitany pieśnią „Serdeczna Matko”. Wywiad o brazylijskiej podróży abp. Wacława Depo.
Dobrze czy źle, że wyjeżdżają z Polski
Kongresy Polonii Medycznej zapewniają polskim lekarzom bezcenny przepływ najnowszych informacji ze
świata.
Najszczęśliwszy dzień z życia Mari Carmen
Dla 6-letniej Mari Carmen po przyjęciu Pierwszej Komunii św. Najświętszy Sakrament stał się największą miłością.
Duchogadki, psychodaki
Fundacja Sto Pociech, mieszcząca się przy Zakonie Dominikanów na warszawskiej Starówce, jest dla rodziców,
dzieci i babć jak pogotowie.
Kapadocja – ziemia chrześcijan
Pierwsze wzmianki o chrześcijanach w Kapadocji sięgają czasów Apostołów, przez wiele wieków był tu ostatni
bastion chrześcijaństwa w imperium osmańskim.
W „Niedzieli Młodych”:
* Znajomości, czyli o tym, jak w wakacje dać sobie szansę na odświeżenie relacji z ludźmi i Bogiem.
PRZED ŚDM
* Dlaczego warto? – dla tych, którzy jeszcze wahają się, czy wziąć udział w lipcowym wydarzeniu;
* Copa Católica – mecze piłkarskie w ramach Festiwalu Młodych.

