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6 XI 2016

„Totus Tuus”
w Teatrze Telewizji

OJCOWIE ZAŁOŻYCIELE POLSKI NIEPODLEGŁEJ

PAPIESKIE DROGI DO ZWYCIĘSTWA
PRZEZ MARYJĘ

Przywykliśmy traktować datę 11 listopada jako dzień odzyskania niepodległości, a Józefa Piłsudskiego
jako jedynego ojca tej niepodległości. Tymczasem odrodzona Polska nie była dziełem jednego człowieka.

Telewizja Polska przygotowała niezwykły spektakl Teatru
Telewizji zatytułowany „Totus Tuus”,
autorstwa i w reżyserii Pawła Woldana.

tajemnice trwałego małżeństwa

rozmawiamy
o bezpieczeństwie Polski

NIE ŚLUBUJĘ CI UCZUĆ

HIERARCHIA POTRZEB OBRONNYCH

Nie tylko ludzie, którzy zawodowo zajmują się
małżeństwem i rodziną, dostrzegają fakt, że lawinowo
rośnie liczba rozwodów. Jak pielęgnować miłość
małżeńską, by nie dołączyć do tej smutnej statystyki
– przeczytamy w artykule Agnieszki Porzezińskiej

O polskim przemyśle zbrojeniowym i potrzebie
precyzyjnie przemyślanych działań
w modernizacji technicznej armii
z prof. Romualdem Szeremietiewem
rozmawia Wiesława Lewandowska

ZAMÓW

niedziela mlodych

„PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM”

– czyli instrukcja obsługi małżeństwa i rodziny.

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

Zapraszamy do lektury 45. numeru „Niedzieli” na 6 listopada 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Dziękczynienie za wolność ojczyzny
Ojcowie założyciele Polski niepodległej
Przywykliśmy traktować datę 11 listopada jako dzień odzyskania niepodległości, a Józefa Piłsudskiego jako
jedynego ojca tej niepodległości. Tymczasem odrodzona Polska nie była dziełem jednego człowieka.
Papieskie drogi do zwycięstwa przez Maryję
Telewizja Polska przygotowała niezwykły spektakl Teatru Telewizji zatytułowany „Totus Tuus”, autorstwa i w reżyserii Pawła Woldana.
Nie ślubuję ci uczuć
Nie tylko ludzie, którzy zawodowo zajmują się małżeństwem i rodziną, dostrzegają fakt, że lawinowo rośnie
liczba rozwodów. Jak pielęgnować miłość małżeńską, by nie dołączyć do tej smutnej statystyki – przeczytamy
w artykule Agnieszki Porzezińskiej, dziennikarki, scenarzystki i prowadzącej program telewizyjny „Moda na
rodzinę”.
Hierarchia potrzeb obronnych
Cała Polska śledzi spór po rezygnacji z zakupu francuskich Caracali. Tymczasem, jak podkreśla w rozmowie
specjalista w zakresie obronności prof. Romuald Szeremietiew, „każdy myślący powinien wiedzieć, że bezpieczeństwo Polski nie zależy dziś od tego, czy mamy śmigłowce, czy też ich nie mamy. Ono wynika ze stanu
relacji międzynarodowych, z tego, co robią ci wielcy i potężni...”.
W „Niedzieli Młodych”:
* „Proszę, dziękuję, przepraszam” – czyli instrukcja obsługi małżeństwa i rodziny.

