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WIELKA HIPOKRYZJA ŚWIATA - str. 16-17
Wśród milionów sprawców przestępczości pedofilskiej kapłani
stanowią 1%. Media jednak nagłaśniają przede wszystkim
sprawy z udziałem duchownych. Kreują w ten sposób fałszywy
obraz tego wielkiego problemu. Jaka jest prawda o pedofilii? O
tym opowiada w szczerym wywiadzie ks. Fortunato Di Noto
założyciel Stowarzyszenia „Meter”, które walczy z pedofilią i
pornografią dziecięcą.

PO BOŻEMU CZY PO SWOJEMU? - str. 24
Spójrzmy w lustro i odpowiedzmy na ważne pytanie: Czy
żyjemy „po Bożemu”? Co to w ogóle znaczy? Jak wieść
życie, aby było ono pobożne? Nie bagatelizujmy tej sprawy,
bo dotyczy ona naszego życia wiecznego. Po więcej odsyłam
do artykułu zamieszczonego w najnowszym numerze
„Niedzieli”.

MISJA SPECJALNA: OJCOSTWO - str. 50-51
Dzień ojca skłania mężczyzn do refleksji - czy jesteś dobrym
ojcem? Sprawie tej przyjrzeli się eksperci. I co się okazuje?
Panowie, dziś ojcostwo jest trudniejsze i bardziej wymagające.
Co robić aby być perfekcyjnym tatą i nie dać się zwariować w
codziennym zabieganiu? O tym przeczytacie w „Niedzieli”.

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.

