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WSPOMINAJMY ŻYWYCH – NIE UMARŁYCH
Przez wieki, po chwalebnej śmierci Pana Jezusa, miliony ludzi osiągnęły zjednoczenie z Bogiem.
Oprócz znanych z imienia i nazwiska błogosławionych i świętych mieszkańcami nieba są anonimowi zbawieni,
w niezliczonych rzeszach

Rok Feliksa Nowowiejskiego

POWRÓT Z REKOLEKCJI ZA KRATAMI

BOGU I POLSCE NA CHWAŁĘ – NARODOWI KU
POKRZEPIENIU

28 października do Komańczy, gdzie przebywał
w izolacji prymas Wyszyński, przyjechali
przedstawiciele władz, prosząc go o powrót do
Warszawy.

Feliks Nowowiejski, który jest autorem muzyki
do „Roty”, pisał także symfonie, koncerty i dzieła
sceniczne.
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425. rocznica konsekracji

temat numeru: życie wieczne

60. rocznica uwolnienia Prymasa

N

KOŚCIÓŁ DOMEM POLAKÓW
Polacy mają w Rzymie swój kościół – to kościół
pw. św. Stanisław Kostki, który poświęcono 425 lat temu.

niedziela mlodych

ŚMIERĆ TO NIE KONIEC

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni”.

PO CO MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH

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

Zapraszamy do lektury 44. numeru „Niedzieli” na 30 października 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: życie wieczne
Kościół domem Polaków
Polacy mają w Rzymie swój kościół – to kościół pw. św. Stanisław Kostki, który poświęcono 425 lat temu.
Powrót z rekolekcji za kratami
28 października do Komańczy, gdzie przebywał w izolacji prymas Wyszyński, przyjechali przedstawiciele
władz, prosząc go o powrót do Warszawy.
Wspominajmy żywych – nie umarłych
Odpust, który zyskujemy przekraczając Bramę Miłosierdzia możemy ofiarować za zmarłych.
Wolni od rozpaczy
Kiedy mówimy o niebie, nie mamy na myśli konkretnej przestrzeni, ale przede wszystkim stan zjednoczenia
z Bogiem we wszechogarniającej miłości.
Bogu na chwałę – narodowi ku pokrzepieniu
Feliks Nowowiejski, który jest autorem muzyki do „Roty”, pisał także symfonie, koncerty i dzieła sceniczne.
Lepszy realny niż wirtualny
Świat wirtualny i słodycze to dwa najniebezpieczniejsze dziecięce narkotyki XXI wieku.
To pokolenie odkryje naród wyklęty
Film „Wołyń” jest zadośćuczynieniem Polakom wymordowanym na Krasach.
W „Niedzieli Młodych”:
* ŚMIERĆ TO NIE KONIEC – „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.
* PO CO MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH – skoro ci z czyśćca pójdą i tak do nieba, a tym w piekle i tak nic nie
pomoże?
* MISJA SPECJALNA CHRZEŚCIJAN: BYĆ TU I TERAZ – Wolontariat Misyjny Salvator.

