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Informacja dla Księży Proboszczów:

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

ŚWIĘCI NA KAŻDY PROBLEM? - str. 10-12
Po co nam święci? Czym jest świętych obcowanie? W jakich
sytuacjach się do nich zwracać? Święci zajmują ważne miejsce w
życiu Kościoła, ale powinniśmy pamiętać, że to od Boga
otrzymujemy każdą łaskę. Więcej na ten temat przeczytacie w
najnowszej „Niedzieli”.

CHRZEŚCIJAŃSTWO JEST WYMAGAJĄCE - str. 14-15
Jak głęboka jest nasza wiara? Co współcześnie oznacza być
chrześcijaninem? Dlaczego ateiści zazdroszczą nam wiary?
Zachęcam do sięgnięcia po ten intrygujący artykuł, który
pozwoli zrozumieć głęboki sens naszej religijności.

TO NIE WOJNA RELIGIJNA, TO POLITYKA - str. 18-20
Kontrowersje wokół decyzji Erdogana o przekształceniu muzeum
Hagia Sophia w meczet nie milkną. Poczynania te mają nie tylko
wymiar
symboliczny.
Stoją
za
nimi
pobudki
natury
geopolitycznej. „Niedziela” wyjaśnia zawiłości związane z
tureckimi działaniami.

Z OSSOWA DO RAJU - str. 46-47
Może być dla nas wzorem do naśladowania. Ksiądz Ignacy
Skorupka, bohater Bitwy Warszawskiej, pokazuje nam, jak być
człowiekiem głębokiej wiary i patriotą. Wraz z „Niedzielą”
poznajmy jego niezwykłą sylwetkę.

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.

