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NAZARET. TAM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO
Tajemnica Zwiastowania ukazuje wyjątkową świętość ludzkiego życia – podkreśla w „Niedzieli” ks. Łukasz
Jaksik. Jeśli Bóg stał się człowiekiem, a proces ten miał miejsce w łonie matki, trudno nie dostrzec świętości,
w tej formie przekazywania życia, w której poczyna się i rodzi każdy człowiek.

wielka polityka

MATKA BOŻA PRZEMÓWIŁA

DONALD TRUMP NA STRAŻY GRANIC

Wywiad z zakonnikiem, który był świadkiem jak figura
przywieziona z Medjugorie zapłakała krwawymi łzami.

Dekret Donalda Trumpa wprowadzający ograniczenia
imigracyjne jest urzeczywistnieniem jego obietnic
z kampanii prezydenckiej.

ZAMÓW

D

N



I

K

K

A

T

O

L

I

C

K

I

19 III 2017

na tropie duchowego zła

temat numeru: świętość życia

płacz Madonny w Civitavecchia

O

„ŁOWCA SMOKÓW”
Rozmowa z Witoldem Gadowskim o tropieniu
duchowego zła na świecie.

niedziela mlodych

„MOJA PRZYGODA ZE ŚWIĘTYMI” – powiedzieli
jej, że urodzi kalekie dziecko, że ciąża zagraża jej
życiu. Podjęła decyzję wbrew medycznym nakazom.
I wygrała. Razem ze świętymi, których wciągnęła do
walki o zdrowie córki.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 12. NUMERU „NIEDZIELI” NA 19 MARCA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
„Łowca smoków” – czyli rozmowę z Witoldem Gadowskim o tropieniu duchowego zła na
świecie.
„Matka Boża przemówiła w Civitavecchia” – wywiad z zakonnikiem, który był świadkiem jak figura przywieziona z Medjugorie zapłakała krwawymi łzami.

„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
„Moja przygoda ze świętymi” – powiedzieli jej, że urodzi kalekie dziecko, że ciąża zagraża jej życiu. Podjęła decyzję wbrew medycznym nakazom. I wygrała. Razem ze świętymi,
których wciągnęła do walki o zdrowie córki.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – „Kobieta oczami mężczyzny”, niezwykłe spotkanie w redakcji „Niedzieli” pt.:
„Dar bycia kobietą” – relacja z tego wydarzenia i komentarze.
„Niedziela Sosnowiecka” – o powstającym w Sosnowcu Centrum opiekuńczo-rehabilitacyjno-psychologicznym, którego częścią będzie pierwsze w Zagłębiu hospicjum stacjonarne.
„Niedziela na Podbeskidziu” – o „Randkach w parafiach” Żywca, Skoczowa i Bielska-Białej, czyli o ciekawej
inicjatywie cotygodniowych spotkań małżeńskich w salkach parafialnych, pod nazwą „Przystań(cie) w drodze”.
„Niedziela Kielecka” – wywiad z bp. Janem Piotrowskim pt.: „Posługa misyjna jest mi bardzo droga”. Biskup
Kielecki, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji, dzieli się refleksją z ostatniej podróży do Afryki.
„Niedziela Przemyska” – „Podkarpacki wolontariat w Abchazji” – relacja z pracy grupy mieszkańców ziemi
przemyskiej, która wspiera gruzińską parafię w Suchumi.
„Głos z Torunia” – „Aby spichlerz nie stał pusty” – kiedyś Diecezjalne Dni Młodzieży w Hartowcu będą prawie tak znane jak spotkania na Lednicy – mają nadzieję organizatorzy spotkania.
„Niedziela Lubelska” – „Świętość na wyciągnięcie ręki” – to, że osoba i dzieło kard. Stefana Wyszyńskiego
cieszy się wciąż żywym zainteresowaniem udowodniła konferencja naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
„Aspekty” – o posłudze kościelnych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w tekście pt.: „Ludzie od zadań
specjalnych”.

„Niedziela Podlaska” – w tekście „Miejsce zasmakowania w Słowie Bożym” o pierwszej w diecezji drohiczyńskiej pustelni pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
„Niedziela Świdnicka” – o 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej i uroczystościach związanych w Rokiem Jadwiżańskim.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – „Otrzymaliśmy stokroć więcej, niż zawieźliśmy” – mówią katecheci, którzy
wrócili niedawno z Kenii, gdzie obserwowali pracę sióstr felicjanek z Polski. Dziś chcą gorąco propagować
„Adopcję na odległość”.
„Niedziela Sandomierska” – jeśli szukasz przewodnika duchowego, a nie wiesz, jak się za to zabrać, przeczytaj ciekawy wywiad z Barbarą Burek.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – film DVD pt.: „Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944”
oraz rozmowy z pomysłodawcą i twórcami filmu.
„Niedziela Małopolska” – „Uwierzyłem w siebie. Wtedy też udzieliłem pierwszego wywiadu…” – mówi bohater artykułu pt.: „Jerzy malujący ustami”.
„Niedziela Rzeszowska” – o cenie, jaką płaci się za wolność, w rozmowie z członkiem „Strzelców Józefa Piłsudskiego”.
„Niedziela Wrocławska” – podczas gdy we Wrocławiu trwa batalia w sprawie in vitro – artykuł o naprotechnologii kontra in vitro. Rodzice, którzy powitali już na świecie zdrowe dzieci, opowiadają o tym, jak pomogła
im naprotechnologia.
„Niedziela Legnicka” – „Dziękuję Wam i wszystkim błogosławię”, to ostanie słowa zmarłego niedawno bp. Tadeusza Rybaka – współpracownicy i przyjaciele wspominają pierwszego biskupa diecezji legnickiej. Jest też
relacja z pogrzebu śp. Bp. Tadeusza Rybaka.
„Niedziela w Warszawie” – o miłości bez względu na wszystko, 100-leciu parafii na Kamionku i najciekawszych wielkopostnych rekolekcjach w stolicy.

