ZAPRASZAMY DO LEKTURY
26. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 28 CZERWCA 2020 R.

Informacja dla Księży Proboszczów:

Prosimy o wsparcie katolickiej prasy i polecanie "Niedzieli" swoim
parafianom. Zachęcamy do skorzystania podczas ogłoszeń parafialnych z
zamieszczonych poniżej informacji.

PIELGRZYMKI PÓJDĄ - str. 10-11
Pielgrzymowanie w dobie pandemii staje się wielkim
wyzwaniem. Co czeka pielgrzymów na pątniczym szlaku? Jakie
wymogi organizatorom pielgrzymek stawia Główny Inspektor
Sanitarny? I jak na przyjęcie pielgrzymów przygotowała się
Jasna Góra? Polecam ten intrygujący artykuł.

PIENIĄDZE WATYKANU - str. 20-21
Skąd pochodzą i na co przeznaczone są pieniądze Watykanu? wyjaśniają dziennikarze „Niedzieli”. Przedstawiają oni także
m.in. kulisy przekazania pokaźnej sumy przez papieża
Franciszka rzymskiej Caritas. Na jakie dzieło zostaną
spożytkowane te pieniądze? I jakie przyniosą korzyści?
Zaciekawionych odsyłam do artykułu w „Niedzieli”.

WIĘCEJ SZKODY NIŻ POŻYTKU - str. 26-27
Konwencja stambulska to dokument, o którym zapewne
niewielu z nas słyszało, ale który zaczyna wpływać na nasze
życie. Została ratyfikowana przez Polskę w 2015 r. Jest
neomarksistowskim projektem, który m.in. traktuje religię jako
źródło przemocy. Jak wielkim zagrożeniem dla nas, naszej wiary
i naszych rodzin jest konwencja stambulska - wyjaśniają
dziennikarze „Niedzieli”.

DLACZEGO NAUKOWIEC WIERZY W PANA BOGA? str. 50-51
Dlaczego w środowisku naukowym największy odsetek ludzi
religijnych to fizycy teoretyczni? I co wspólnego ma
promieniowanie elektromagnetyczne z wiarą? O tym opowiada
w najnowszym numerze „Niedzieli” jeden z uznanych
profesorów.

MOŻESZ KUPIĆ "NIEDZIELĘ"
NIE WYCHODZĄC Z DOMU!
Zwracamy się z prośbą o zamieszczanie w gablotach parafialnych i 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.

