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NOWE ZAGROŻENIA - CZYLI JAK SIĘ NIE DAĆ OSZUKAĆ
W CZASIE EPIDEMII - str. 10 - 15
Oszuści wciąż próbują wykorzystać stan epidemii. Ich celem są
najczęściej ludzie starsi, którzy przez swoją ufność stanowią
grupę najbardziej zagrożoną. Ale nie tylko - nowe zagrożenia
dotyczą także młodych ludzi i rodzin. Warto przeczytać!

PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA PO NOWEMU - str. 20
W kancelariach parafialnych w Polsce pojawiły się nowe
formularze kanonicznego tzw. ,,badania narzeczonych". Na
jakie
pytania
będą
musieli
odpowiedzieć
przyszli
małżonkowie i czym kierowali się autorzy zmian procedury
- wyjaśniamy w najnowszej ,,Niedzieli".

MAMY LEK NA KORONAWIRUSA? - str. 43
Na całym świecie prowadzone są badania nad nowymi lekami,
które pokonają koronawirusa i zabezpieczą nas przed kolejną
falą epidemii. Tymczasem okazuje się, że to właśnie polski lek,
powstały na bazie osocza ozdrowieńców, może wejść na rynek
już za trzy miesiące. W Lublinie intensywne prace badawcze
wkraczają w ostatnią fazę.

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.

