ZAPRASZAMY DO LEKTURY
34. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 23 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.

POLSKI CHARYZMAT MARYJNY - str. 10-11
Czy wierność w miłości do Bogurodzicy jest naszą narodową
cechą? Jak wygląda polska pobożność maryjna? Czy zdaliśmy
egzamin z „dziejowej mariologii” i nadal zawierzamy się Matce
Bożej? Temu zagadnieniu przypatruje się autor „Niedzieli”.

GDYBYŚ NAPRAWDĘ UWIERZYŁ... - str. 16-17
Jak będzie z powrotem wiernych do stałego uczestnictwa w
Eucharystii po pandemii koronawirusa, zastanawia się George
Weigel,
amerykański
pisarz
i
teolog.
Jego
wnikliwe
spostrzeżenia rzucają nowe światło na naszą świadomość
Eucharystii i zarazem ukazują stan duchowości amerykańskich
katolików.

NAJLEPIEJ ZACZĄĆ OD KOŁYSKI - str. 50-51
Kiedy wprowadzić dziecko w świat modlitwy? Kto powinien to
uczynić? Jak winna wyglądać wspólna rodzinna modlitwa? Na te
praktyczne pytania odpowiada autor „Niedzieli”.

INNE NIŻ ZWYKLE - str. 62-63
Obecny rok, z uwagi na pandemię jest wyjątkowy. Obostrzenia
w sposób szczególny dotykają pielgrzymów. Jak wyglądają
tegoroczne pielgrzymki? Z jakimi nowymi wyzwaniami
borykają się pątnicy? Na te pytania odpowiadamy w
najnowszym numerze „Niedzieli”.

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.

