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17 VII 2016

młody Kościół w Polsce

temat numeru: żołnierze Boga

NA FRONCIE KRÓLESTWA BOŻEGO

ROZSZYFROWUJEMY ŚDM

Jak ma wyglądać duszpasterstwo, by jego skuteczność była coraz większa. „Niedziela” zaprasza do dyskusji,
a powołanych do seminarium.

w mieście świętych

O

drogi do świętości

WSPÓŁBRAT PAPIEŻA FRANCISZKA

NAWRÓCENI DŁUŻNICY MIŁOŚCI

O ks. Piotrze Skardze mówiono: „prorok”, ale kiedy
żył, nie zawsze go słuchano.

Nawrócenie jest często owocem czyjejś modlitwy
i ofiary – w przypadku św. Augustyna – jego matki.

Już 20 lipca zaczną się Światowe Dni Młodzieży.
Katechezy w 30 językach będzie w tym czasie
głosić 800 biskupów. Do pomocy zgłosiło się 60
tys. wolontariuszy.

niedziela mlodych

KOCHAJ SIEBIE!

– Czy wiesz, czym różni się miłość własna od miłości
samego siebie?

SPOTKAJ! POZNAJ! WYSŁUCHAJ!

– Niektóre przystanki przed Światowymi Dniami
Młodzieży w Krakowie.

ZAMÓW

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

Zapraszamy do lektury 29. numeru „Niedzieli” na 17 lipca 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: żołnierze Pana Boga
Na froncie Królestwa Bożego
Jak ma wyglądać duszpasterstwo, by jego skuteczność była coraz większa. „Niedziela” zaprasza do dyskusji,
a powołanych do seminarium.
Rozszyfrowujemy ŚDM
Już 20 lipca zaczną się Światowe Dni Młodzieży. Katechezy w 30 językach będzie w tym czasie głosić 800 biskupów. Do pomocy zgłosiło się 60 tys. wolontariuszy.
Współbrat papieża Franciszka
O ks. Piotrze Skardze mówiono: „prorok”, ale kiedy żył, nie zawsze go słuchano.
Nawróceni dłużnicy miłości
Nawrócenie jest często owocem czyjejś modlitwy i ofiary – w przypadku św. Augustyna – jego matki.
Pochowani na francuskiej ziemi
Cmentarz w Montmorency pod Paryżem to Panteon Polskiej Emigracji. Tutaj spoczywał Adam Mickiewicz,
nim jego szczątki przeniesiono na Wawel.
Sodalis znaczy przyjaciel
Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze obchodzi 100-lecie istnienia. W jej historii skupiają się jak w soczewce
dzieje ruchu sodalicyjnego w Polsce w XX wieku.
Spór o pamięć
Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej za kilka lat dorośnie tam pokolenie, dla którego ludobójcy będą bohaterami.
W krainie cerkwi i meczetów
Wakacyjny cykl „Niedzieli” prowadzi do Zachodniej Macedonii, która jest prawdziwą bałkańską mozaiką
z monastyrami, cerkwiami i meczetami.
W „Niedzieli Młodych”:
* Kochaj siebie! – Czy wiesz, czym różni się miłość własna od miłości samego siebie?
* Spotkaj! Poznaj! Wysłuchaj! – Niektóre przystanki przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

