ZAPRASZAMY DO LEKTURY
29. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 19 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.

PRZED BOGIEM I HISTORIĄ - str. 6-7
Jak będzie wyglądała druga prezydentura Andrzeja Dudy? Co
daje mu siłę do sprawowania władzy? Jaką rolę w jego życiu
odgrywa religia i modlitwa. „Niedziela” rzuca świeże spojrzenie
na osobę Prezydenta i prezentuje nowe otwarcie jego kolejnej
kadencji.

DLACZEGO WIERZĄCYM JEST ŁATWIEJ? - str. 12-13
Czy małżeństwo i rodzicielstwo są trudne? Okazuje się, że
osobom wierzącym łatwiej jest kochać i wychowywać dzieci.
Dlaczego tak się dzieje? W czym tkwi tajemnica udanej
rodziny? Sekret ten odkrywają dziennikarze „Niedzieli”,
przypominając nauczanie ks. Piotra Pawlukiewicza.

JAKIE SĄ PRZEJAWY ZŁA W NASZYCH CZASACH? PAPIEŻ
FRANCISZEK ODPOWIADA - str. 22-23
W dyskusji o ideologi gender i homoseksualizmie nie należy
zapominać o papieskim nauczaniu. Co na ten temat ma do
powiedzenia Ojciec Święty Franciszek? Jaka jest jego recepta na
zdrową rodzinę?

NAZNACZONA KRZYŻEM - str. 24-25
Została zamordowana w rytuale satanistycznym. Siostra Maria
Laura Mainetti ze Zgromadzenia Córek Krzyża wkrótce
zostanie błogosławioną. Poznajmy ją wraz z „Niedzielą”.

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.

