ZAPRASZAMY DO LEKTURY
33. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 16 SIERPNIA 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.

NIEBO PRZYSZŁO Z POMOCĄ - str. 14-15
Sto lat temu, na przedpolach Warszawy, Polacy uratowali Europę
przed bolszewickim totalitaryzmem. Zwycięstwo to poprzedzone
zostało żarliwą narodową modlitwą. Wraz z „Niedzielą”
poznajmy duchowy wymiar Bitwy Warszawskiej.

NADZWYCZAJNE INTERWENCJE PANA BOGA - str. 18-19
Czy wstydzimy się cudów? Co o nich wiemy? Czy cud jest
przeciwny prawom natury? Więcej na temat nadzwyczajnych
interwencji Boga przeczytacie w najnowszej „Niedzieli”.

WALKA Z KORONAWIRUSEM CZY Z RELIGIĄ? - str. 24-25
Poczynania władz Hiszpanii zdumiewają. W Sagrada Familia na
Mszy św. może znajdować się 10 osób, ale zwiedzających
turystów sto razy więcej. Podobnie dyskryminowane są osoby
wierzące np. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji. Czy
rządzący, wykorzystując pandemię, starają się zniszczyć religię?
Czy
ludzie
wierzący
są
szykanowani,
ich
potrzeby
marginalizowane? Więcej na ten temat przeczytacie w
najnowszej „Niedzieli”.

ZAPROSZENIE – KONCERT KU PAMIĘCI JANA PAWŁA II
„Niedziela” zaprasza na koncert pt. „Abba Ojcze – Pielgrzymi
śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”, jaki odbędzie się 14
sierpnia o godz. 21 na błoniach jasnogórskich. Wystąpią: Piotr
Rubik, Kasia Cerekwicka, Rafał Brzozowski, Anna Wyszkoni,
Pectus i inni. Koncert upamiętnia postać Papieża Polaka w 100.
rocznicę jego urodzin.

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.

