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Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana jest uznaniem Jego panowania nad całym światem.

13 XI 2016

podróż apostolska

Szwecja

Lepiej jest być blisko siebie, niż żyć w oddaleniu
– to jeden z wniosków po katolicko-luterańskim
spotkaniu z udziałem Papieża Franciszka w Szwecji.

niedziela mlodych

1050. rocznica Chrztu Polski

NOWY GOSPODARZ W NUNCJATURZE

BYŁ CHRZEST, JEST POLSKA

Abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski
w Polsce, uważa się za duchowego syna Jana Pawła
II, a w wolnym czasie pasjonuje się piłką nożną
i kibicuje SSC Napoli.

1050 lat temu na polskiej ziemi stanął krzyż.
O wkroczeniu Jezusa Chrystusa w nasze dzieje mówi
abp Marek Jędraszewski podczas wykładu w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

OCENA NIEDOSTATECZNA – lubisz oceniać innych?
Uważaj, ciebie też ocenią, czyli jak oddzielić grzech od
grzesznika.
KTÓRĘDY DO NIEBA? – piekło czy niebo? Sam
wybierasz.

KAROLINA PO STU LATACH – kogo dziś inspiruje
patronka Ruchu Czystych Serc.
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PAPIEŻ ZSZYWA ROZDARTY ŚWIAT

PANOWANIE TWOJE TRWA

abp Salvatore Pennacchio

O

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

Zapraszamy do lektury 46. numeru „Niedzieli” na 13 listopada 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana
Panowanie Twoje trwa
Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana jest uznaniem Jego panowania nad całym światem.
Papież zszywa rozdarty świat
Lepiej jest być blisko siebie, niż żyć w oddaleniu – to jeden z wniosków po katolicko-luterańskim spotkaniu
z udziałem Papieża Franciszka w Szwecji.
Nowy gospodarz w nuncjaturze
Abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski w Polsce, uważa się za duchowego syna Jana Pawła II,
a w wolnym czasie pasjonuje się piłką nożną i kibicuje SSC Napoli.
Był Chrzest, jest Polska
1050 lat temu na polskiej ziemi stanął krzyż. O wkroczeniu Jezusa Chrystusa w nasze dzieje mówi abp Marek
Jędraszewski podczas wykładu w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
Kościół krwawiący nad Eufratem
Współczesny Irak stał się symbolem walki z chrześcijaństwem.
Błogosławione miłosierdzie
Czym różni się miłość od miłosierdzia? W czym objawia się miłosierdzie Boga do człowieka? – na pytania
odpowiada ks. dr Marek Dziewiecki.
Poruszają intelekt, ogrzewają serce
Peter Seewald, autor bestsellerów jak „Sól ziemi”, „Bóg i świat” oraz „Ostatnich rozmów” z Benedyktem XVI
mówi o roli kard. Josepha Ratzingera w jego życiu osobistym i dziennikarskim.
Nie tylko hobby
Czy nowelizacja prawa łowieckiego to „wywoływanie wilka z lasu”?
W „Niedzieli Młodych”:
* Ocena niedostateczna – lubisz oceniać innych? Uważaj, ciebie też ocenią, czyli jak oddzielić grzech od grzesznika;
* Którędy do nieba? – piekło czy niebo? Sam wybierasz;
* Karolina po stu latach – kogo dziś inspiruje patronka Ruchu Czystych Serc.

