ZAPRASZAMY DO LEKTURY
27. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 5 LIPCA 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.

ZABOBONY GRZECH CZY GŁUPOTA? - str. 11-13
„Niedziela” przygląda się granicom między wiarą a przesądem.
Czym są zabobony? Jak magia wdziera się w życie wierzących?
Jak ustrzec się zabobonów? Okazuje się, że przesądy zagrażają
religijności każdego z nas. Problem jest poważny i warto
sprawdzić, czy również my nie znajdujemy się w grupie ryzyka.

NIEZBITY DOWÓD MIŁOŚCI - str. 16-17
Dlaczego w lipcu w sposób szczególny czcimy Krew Zbawiciela?
I kto był orędownikiem tego kultu? Tajemnice nabożeństwa ku
czci Krwi Chrystusa odsłaniają dla Czytelników „Niedzieli”
siostry ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa. Gorąco
polecam ten artykuł.

WOLNI POD OPIEKĄ MARYI - str. 20-22
W oczekiwaniu na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńśkiego
poznajmy bliżej osobę Prymasa Tysiąclecia. Co sprawiło, że
Kardynał był niezłomny i przetrwał komunistyczne więzienie?
Jak wglądały kulisy powstania Aktu oddania Polski w
macierzyńską niewolę Maryi? Zaciekawionych odsyłam do
„Niedzieli”.

CO ŚWIĘCI MÓWIĄ EUROPIE? - str. 24-25
Gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby nie ludzie Kościoła nasz
kontynent wyglądałby zupełnie inaczej. Z pewnością byłby
uboższy duchowo. Poznajmy świętych, którzy patronują
Europie i wsłuchajmy się w ich przesłanie. To oni pokazują
nam, jak budować prawdziwie zjednoczoną wspólnotę.

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.

