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temat numeru: rekolekcje z kard. Wyszyńskim

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI
„Niedziela” proponuje rekolekcje wielkopostne z kard. Wyszyńskim. Co tydzień znany dziennikarz Paweł
Zuchniewicz będzie rozważał kolejne punkty Społecznej Krucjaty Miłości, którą przygotował Prymas Tysiąclecia.

film o bohaterach

Europejski Dzień Pamięci
o Sprawiedliwych 6 marca
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5 III 2017

rozmawiamy o Europie

UNIA EUROPEJSKA NA FUNDAMENCIE
CZY NA PIASKU
Ciała ustawodawcze nabierają w demokracji
przekonania, że mogą wszystko - prof. Ryszard Legutko,
ukazuje przyczyny kryzysu w instytucjach UE.

niedziela mlodych

PRAWDZIWY OBRAZ WYKLĘTYCH

HEROICZNI POLACY RATOWALI ŻYDÓW

BÓG I PAUZY – rozmowa z Poldkiem Twardowskim

Film „Wyklęty” pokazuje bohaterów podziemia
antykomunistycznego jako prawdziwych Żołnierzy
Niezłomnych – z krwi i kości, bez zbędnego patosu.

Fundacja „Sprawiedliwi dla Świata” dokumentuje
historie Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom. Na
liście jest już 1059 nazwisk.

NAWRÓĆ NAS, PANIE! – wielkopostny cykl „Niedzieli

ZAMÓW

o zmywaniu, pasji i powołaniu.

Młodych”, a w nim o tym, że do nawrócenia potrzebny
jest i wysiłek, i Boże dotknięcie.

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

Zapraszamy do lektury 10. numeru „Niedzieli” na 5 marca 2017 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
ABC Społecznej Krucjaty Miłości
„Niedziela” proponuje rekolekcje wielkopostne z kard. Wyszyńskim. Co tydzień znany dziennikarz Paweł
Zuchniewicz będzie rozważał kolejne punkty Społecznej Krucjaty Miłości, którą przygotował Prymas Tysiąclecia.
Unia Europejska na fundamencie czy na piasku
Ciała ustawodawcze nabierają w demokracji przekonania, że mogą wszystko - prof. Ryszard Legutko, ukazuje
przyczyny kryzysu w instytucjach UE.
Prawdziwy obraz Wyklętych
Film „Wyklęty” pokazuje bohaterów podziemia antykomunistycznego jako prawdziwych Żołnierzy Niezłomnych – z krwi i kości, bez zbędnego patosu.
Heroiczni Polacy ratowali Żydów
Fundacja „Sprawiedliwi dla Świata” dokumentuje historie Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom. Na liście
jest już 1059 nazwisk.
Trzeźwy alkoholik na ołtarze
Matt Talbot był synem portowego robotnika z Dublina. Według współczesnych standardów nazwalibyśmy go
trzeźwym alkoholikiem. Wskazuje on drogę tym, którzy chcą się wydobyć
z uzależnienia.
W „Niedzieli Młodych”:
BÓG I PAUZY – rozmowa z Poldkiem Twardowskim o zmywaniu, pasji i powołaniu.
NAWRÓĆ NAS, PANIE! – wielkopostny cykl „Niedzieli Młodych”, a w nim o tym, że do nawrócenia potrzebny
jest i wysiłek, i Boże dotknięcie.

