ZAPRASZAMY DO LEKTURY
28. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 12 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.

ZŁODZIEJE DUSZ - str. 10-13
Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje ok. 900 organizacji
religijnych, które można określić mianem sekty. Wiadomo, że są
one niezwykle niebezpieczne, ale nadal nikt nie prowadzi ich
rejestru. Ekspert odpowiada w „Niedzieli” m.in. na pytania: Jak
rozpoznać sektę? Jak ustrzec się jej zgubnego wpływu na
naszych najbliższych?

EPIDEMIA GŁODU - str. 20-21
Głód, jest jednym z tragicznych skutków koronawirusa. Już
ponad 200 mln osób zagraża śmierć głodowa, są to głównie
ludzie z krajów biednych, gdzie nie działają żadne „tarcze
antykryzysowe”. „Niedziela” naświetla ten przemilczany
problem i ukazuje sposób jego rozwiązania.

ODWAŻCIE SIĘ BYĆ SOBĄ - str. 26-27
Obecne czasy stanowią zagrożenie dla tradycyjnego modelu
kobiecości. Czy można pogodzić feminizm z chrześcijaństwem?
Jaką rolę współcześnie pełnią katolickie kobiety? „Niedziela”
podejmuje dyskusję na temat powołania kobiet i ich wpływu na
losy świata. Okazuje się, że prawdziwe spojrzenie na kobiecość
odkrywamy poprzez pryzmat nauczania Kościoła.

ANIMOWANE ZAGROŻENIA - str. 50-51
Podczas wakacji dzieci częściej oglądają bajki. Jednak nie każda
kreskówka jest niewinna. Jakie zagrożenia się w nich kryją?
Jaką ideologię przemycają dzieciom twórcy animacji? Warto
zainteresować się tematem, zanim będzie za późno, gdyż jeśli
my nie wpoimy dzieciom odpowiednich wartości, zrobią to za
nas inni.

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.

