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BÓG ROBI SOBIE WE MNIE MIEJSCE

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI NOWYM METROPOLITĄ KRAKOWSKIM
Historyczną stolicę arcybiskupią w Krakowie obejmuje abp Marek Jędraszewski, który jest jedną z największych
indywidualności polskiego Episkopatu – liberałowie natychmiast określili go jako „osobowość kontrowersyjną”.

Kościół

Najpierw spalił się jej dom, rok później utopił się syn,
a potem, drugi syn, Jaś, stracił w wypadku rękę i nogę.
Urszula Mela mówi z wiarą: „Bóg jest Miłością”.

niedziela mlodych

ludzie

ZAPOMNIANA CHOROBA?

TESTAMENT PRYMASA GLEMPA

W krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej notuje
się co roku ponad 200 tys. nowych zachorowań na
trąd. Chociaż w Europie o trądzie już zapomniano,
wraz z falą uchodźców, także tutaj zdarzyło się kilka
przypadków tej choroby.

Treść testamentu Prymasa Glempa wykracza poza
dyspozycje zapisywane zwykle w takim dokumencie.
Jest tu i osobisty rachunek sumienia, i przesłanie dla
potomnych.
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Jasnogórskie Wieczory Maryjne

temat numeru: ingres do katedry na Wawelu

rozmawiamy z misjonarzem
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O MODLITWIE, KTÓRA NIGDY NIE JEST SAMOTNA
–rzecz o tym, że potrzebujemy kogoś, kto będzie
za nas wierzył;

GOTOWI? POBUDKA! – nocna akcja: Koronka do Bożego Miłosierdzia o 3. w nocy;
NIE CZEKAJ! – o niezwykłej dziewczynie, która biega,

żeby pomóc.

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

Zapraszamy do lektury 5. numeru „Niedzieli” na 29 stycznia 2017 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Bóg robi sobie we mnie miejsce
Najpierw spalił się jej dom, rok później utopił się syn, a potem, drugi syn, Jaś, stracił w wypadku rękę i nogę.
Urszula Mela mówi z wiarą: „Bóg jest Miłością”.
Masz zwyciężać! Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim
Historyczną stolicę arcybiskupią w Krakowie obejmuje abp Marek Jędraszewski, który jest jedną z największych indywidualności polskiego Episkopatu – liberałowie natychmiast określili go jako „osobowość kontrowersyjną”.
Zapomniana choroba?
W krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej notuje się co roku ponad 200 tys. nowych zachorowań na trąd.
Chociaż w Europie o trądzie już zapomniano, wraz z falą uchodźców, także tutaj zdarzyło się kilka przypadków
tej choroby.
Testament Prymasa Glempa
Treść testamentu Prymasa Glempa wykracza poza dyspozycje zapisywane zwykle w takim dokumencie. Jest tu
i osobisty rachunek sumienia, i przesłanie dla potomnych.
W „Niedzieli Młodych”:
* O MODLITWIE, KTÓRA NIGDY NIE JEST SAMOTNA – rzecz o tym, że potrzebujemy kogoś, kto będzie
za nas wierzył;
* GOTOWI? POBUDKA! – nocna akcja: Koronka do Bożego Miłosierdzia o 3. w nocy;
* NIE CZEKAJ! – o niezwykłej dziewczynie, która biega, żeby pomóc.

