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KTO DZIŚ IDZIE ZA JEZUSEM?

- str. 10

W najnowszym numerze „Niedzieli” szukamy odpowiedzi na
pytanie kim są młodzi ludzie, którzy dziś decydują się zostać
księżmi? Czym dla wstępujących
do seminarium jest
kapłaństwo? Portret dzisiejszych kandydatów do stanu
duchownego kreśli
m.in. ks. Krzysztof Pawlina - rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - JAK JE ROZUMIEĆ? - str. 16
Siedem darów Ducha Świętego, które otrzymujemy wraz
z sakramentem bierzmowania to wielki dar, którego
większość z nas nie potrafi wykorzystać. Jak poznać moc
tych darów? - wyjaśniamy w najnowszej ,,Niedzieli".

ŚWIĘTY NIE RODZI SIĘ PO ŚMIERCI - str. 46
Jan Paweł II powiedział do niego: „Nie byłoby na Stolicy
Piotrowej tego papieża Polaka, (...) gdyby nie było Twojej
wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem,
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła”. W ,,Niedzieli" piszemy o roli kard. prymasa
Stefana Wyszyńskiego w historii Polski.

Informacja dla Księży Proboszczów:

Zachęcamy do wspierania katolickiej prasy i polecania
"Niedzieli" swoim parafianom, dostępnej zarówno
w wersji drukowanej, a także w prenumeracie wysyłkowej
oraz w wersji elektronicznej. Szczegóły na odwrocie.

MOŻESZ KUPIĆ "NIEDZIELĘ"
NIE WYCHODZĄC Z DOMU!
Zwracamy się z prośbą o zamieszczanie na parafialnych stronach
internetowych krótkich informacji o możliwości zamówienia
e-wydania lub prenumeraty "Niedzieli" przez internet.

Prenumerata
drukowanej wersji
"Niedzieli"

Wersja
elektroniczna
"Niedzieli"

Zalety prenumeraty:

Zalety e–wydania:

- dostarczanie gazety
bezpośrednio do domu
- terminowość
dostaw
- jednorazowe
zamówienie

- 50 % ceny
wersji papierowej
- dostępność
- czytanie bez wychodzenia
z domu
- możliwość prenumeraty e-wydania

Aby zamówić wersję drukowaną
"Niedzieli" należy skontaktować się
z Działem Kolportażu pod nr. tel.:
(34) 324 36 45 lub mailowo:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Elektroniczne
wydanie
Tygodnika
Katolickiego „Niedziela” to koszt
jedynie 3 zł. Aby zakupić „Niedzielę” w
wersji elektronicznej, wystarczy wejść
na stronę e.niedziela.pl i postępować
według instrukcji.

