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temat numeru: książę William i księżna Kate w Polsce

SEKRETY KSIĄŻĘCEJ RODZINY

MIASTO GIAURÓW
Spośród siedmiu miast Apokalipsy, które znajdują
się dziś na terytorium muzułmańskiej Turcji, tylko
w jednym do dziś obecni są chrześcijanie. To Izmir –
starożytna Smyrna
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wspomnienie

ODPOWIADAŁ NA WIELKIE PYTANIA

„Niedziela” odkrywa sekrety następców brytyjskiego tronu. Okazuje się, że rodzina książęca jest po prostu
zwyczajna. William i Kate pokazują nawet światu swoje dzieci, są blisko ludzi, którzy ich uwielbiają i śledzą każdy
krok pary książęcej Cambridge.

cykl wakacyjny: Turcja –
utracona ziemia chrześcijan

O

na drogach misjonarza
miłosierdzia

CUDA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
NA KAZACHSTAŃSKIEJ ZIEMI
Chociaż 10 lat temu często słyszały, że porywają się
z motyką na słońce, w sercu kazachstańskiego stepu
zbudowały klasztor kontemplacyjny.

Z ks. Robertem A. Sirico – przyjacielem
i współpracownikiem Michaela Novaka,
przewodniczącym Instytutu Actona –
rozmawia Włodzimierz Rędzioch

niedziela młodych

MIŁOŚĆ. RADOŚĆ. ŻYCIE

– młodzi ze Wspólnoty Emmanuel w dniach 16-20 lipca
br. spotkali się w Częstochowie na Międzynarodowym
Forum Młodych, aby robić raban, czyli głosić światu,
że wiara wyzwala, a kanapa zniewala.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 31. NUMERU „NIEDZIELI” NA 30 LIPCA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Wizyta księcia Williama i księżnej Kate w Polsce
„Niedziela” odkrywa sekrety następców brytyjskiego tronu. Okazuje się, że rodzina książęca jest po prostu
zwyczajna. William i Kate pokazują nawet światu swoje dzieci, są blisko ludzi, którzy ich uwielbiają i śledzą
każdy krok pary książęcej Cambridge.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
Młodzi ze Wspólnoty Emmanuel w dniach 16-20 lipca br. spotkali się w Częstochowie na Międzynarodowym
Forum Młodych, aby robić raban, czyli głosić światu, że wiara wyzwala, a kanapa zniewala.
WYDANIA DIECEZJALNE – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Kochali go parafianie, szanowali kapłani – wspomnienie o nagle zmarłym śp.
ks. prał. Aleksandrze Kutyni.
„Niedziela w Warszawie” – o wyjątkowej barykadzie w Alejach Jerozolimskich, która przetrwała całe
Powstanie Warszawskie. Wspominał o niej Donald Trump w swoim warszawskim przemówieniu.
„Niedziela Wrocławska” – Biskup, który chodzi na pielgrzymki – rozmowa z o. bp. Jackiem Kicińskim o
pasji pielgrzymowania.
„Niedziela Łódzka” – Zioła na zdrowie – wywiad z Janem Kubiakiem, honorowym bonifratrem, spadkobiercą
tajników leczenia ziołami braci bonifratrów z Wilna.
„Niedziela Małopolska” – Daje siłę – świadectwa pielgrzymów; odpowiedź na pytanie, dlaczego warto się
wybrać na pielgrzymi szlak.
„Niedziela Kielecka” – Opowieść Jadwigi Kozubek o jej udziale w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszki.
„Niedziela Lubelska” – Brat Albert – patron na nasze czasy – o św. Albercie opowiada Zbigniew Śliwiński,
dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.
„Niedziela na Podbeskidziu” – U Matki Bożej Ratującej w Świętoszówce – dzieje niezwykłej kapliczki na
posesji Anny i Benedykta Samolów.
„Niedziela Podlaska” – Święta Anna w Prostyni – historia i miejsca objawień.
„Niedziela Przemyska” – Poszli i głosili – wakacyjna ewangelizacja Bieszczadów.
„Niedziela Rzeszowska” – Głogów Małopolski to kolejny przystanek na wakacyjnym szlaku Arkadiusza
Bednarczyka.

„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – Historia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II peregrynującego
w parafiach diecezji.
„Niedziela Sandomierska” – Wywiad ks. Wiesławem Podgórskim – jego zapału misyjnego nie zatrzymały
nawet tyfus i malaria, a do swoich parafian docierał paralotnią.
„Niedziela Sosnowiecka” – Koloniści z Ukrainy w Sosnowcu – dwutygodniowe wakacje dzieci i młodzieży
z Ukrainy ze Starego Skałatu i Kołomyi.
„Niedziela Świdnicka” – Rzymskie Muzeum Dusz Czyśćcowych – prawdy wiary dotyczące rzeczy
ostatecznych, modlitwy i odpustów za zmarłych.
„Głos z Torunia” – Monstrancja Fatimska – relacja z peregrynacji w Nowym Mieście Lubawskim.
„Aspekty” – Prezentacja Salezjańskiego Domu Ewangelizacyjnego Królowej Pokoju w Lubrzy.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – Opowieść oficera mechanika Polskiej Żeglugi Morskiej Zbigniewa
Matyjaśkiewicza o pracy na morzu.
„Niedziela Legnicka” – Rozmowa z bp. Markiem Mendykiem o poszukiwaniu Najważniejszego, o miejscach
spotkania z Bogiem i duchowym fitnesie dla wymagających.

