ZAPRASZAMY DO LEKTURY
23. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 7 CZERWCA 2020 R.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

- str. 10

W najnowszym numerze „Niedzieli” szukamy odpowiedzi na
pytanie czym jest odpowiedzialny biznes i jego działania
prospołeczne. Czas epidemii ujawnił słabość globalnego ładu
opartego na minimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków.
Okazało się, że koncerny kontrolowane przez państwo zdały
egzamin z pomocy w walce z koronawirusem. Tak samo jak
Kościół, który jako pierwszy włączył się do walki z pandemią
dotykającą nas wszystkich i
odczuł boleśnie jej finansowe
skutki.

NASZ BÓG TO TRÓJCA - str. 21

Wielu chrześcijan ma problem ze zrozumieniem czym
jest w praktyce Trójca Święta. Co oznacza, że Ojciec
zawsze działa przez Syna w Duchu Świętym? Kto
powinien być osobą "pierwszego kontaktu" w naszych
relacjach z Bogiem? - wyjaśniamy w najnowszej
,,Niedzieli".

PRAWDZIWE SPOTKANIA DOKONUJĄ SIĘ W REALU - str. 46
Współczesne głoszenie Ewangelii dokonuje się również za
pomocą mediów. Pokazał to zwłaszcza czas epidemii. Jakie
są korzyści i zagrożenia z tego płynące i czy Kościół wie, jak
korzystać z nowych form komunikacji - w tym zwłaszcza z
młodym pokoleniem? - m.in. o tym w rozmowie z nowo
mianowanym biskupem diecezji siedleckiej Grzegorzem
Suchodolskim.

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.

