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ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ

Czy warto kultywować praktykę pierwszych piątków miesiąca? Co mówią na ten temat objawienia XVII-wiecznej
mistyczki św. Małgorzaty Marii Alacoque?

byliśmy tam

ZA WSTAWIENNICTWEM KSIĘDZA JERZEGO

POLACY WE WSPÓŁCZESNYM KAZACHSTANIE

Cudem jest każde dotknięcie człowieka przez Pana
Boga, które dokonuje się za wstawiennictwem błogosławionych i świętych. Duchowe przemiany dokonywały się także za sprawą ks. Jerzego Popiełuszki.

W wyniku deportacji w latach 1940-41 w Kazachstanie
było ok. 200 tys. polskich obywateli. Część opuściła
kazachstańskie stepy, ci którzy pozostali doświadczali łagrów, więzienia, zastraszania, byli obywatelami
drugiej kategorii.

ZAMÓW

N

ocalić nienarodzonego

temat numeru: pierwsze piątki miesiąca

cuda bł. ks. Jerzy Popiełuszko

D

Prawa do zabijania nienarodzonych to współczesne
barbarzyństwo – mówi w wywiadzie ks. Marek
Dziewiecki, znany rekolekcjonista, psycholog i terapeuta
uzależnień.

niedziela mlodych

WEJŚCIE DO PIEKŁA – Czy miałeś kiedyś wątpliwości,
od jakiego momentu zaczyna się człowiek? Czy
da się zapomnieć o dokonanej aborcji? Przeczytaj
świadectwa kilku kobiet.
PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ – Czy ludzie
zapamiętają tylko jego twarz? Z czym dziś kojarzy się
rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową?

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

Zapraszamy do lektury 42. numeru „Niedzieli” na 16 października 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Szturmujemy niebo
Czy o losach świata decydują dyktatorzy, politycy, biznesmeni – czy nasza wiara, ufna modlitwa i zawierzenie
Maryi, tak jak zawierzyli Jej trzej wielcy, polscy kardynałowie: Hlond, Wyszyński i Wojtyła?
Żyj i pozwól żyć
Prawa do zabijania nienarodzonych to współczesne barbarzyństwo – mówi w wywiadzie ks. Marek Dziewiecki,
znany rekolekcjonista, psycholog i terapeuta uzależnień.
Blisko serca Jezusowego
Czy warto kultywować praktykę pierwszych piątków miesiąca? Co mówią na ten temat objawienia XVII-wiecznej mistyczki św. Małgorzaty Marii Alacoque?
Za wstawiennictwem Księdza Jerzego
Cudem jest każde dotknięcie człowieka przez Pana Boga, które dokonuje się za wstawiennictwem błogosławionych i świętych. Duchowe przemiany dokonywały się także za sprawą ks. Jerzego Popiełuszki.
Polacy we współczesnym Kazachstanie
W wyniku deportacji w latach 1940-41 w Kazachstanie było ok. 200 tys. polskich obywateli. Część opuściła
kazachstańskie stepy, ci którzy pozostali doświadczali łagrów, więzienia, zastraszania, byli obywatelami drugiej
kategorii.
Medycyna na trudne czasy
Czym różnią się wysoko specjalistyczne centra urazowe od SOR-ów i co to jest trauma team wyjaśnia w wywiadzie gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak.
W „Niedzieli Młodych”:
* WEJŚCIE DO PIEKŁA – Czy miałeś kiedyś wątpliwości, od jakiego momentu zaczyna się człowiek? Czy da
się zapomnieć o dokonanej aborcji? Przeczytaj świadectwa kilku kobiet.
* PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ – Czy ludzie zapamiętają tylko jego twarz? Z czym dziś kojarzy się
rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową?

