ZAPRASZAMY DO LEKTURY
35. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 30 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.

TRZEJ WIELCY KOŚCIOŁA I SOLIDARNOŚCI - str. 10-13
Ogromny wpływ na powstanie Solidarności i jej chrześcijański
charakter miał Kościół i jego kapłani. Karol Wojtyła, Stefan
Wyszyński i Jerzy Popiełuszko, to duchowni, którzy najmocniej
inspirowali ruch robotniczy. „Niedziela” odkrywa ten mało
znany fakt.

MĄDROŚĆ – SZUKANIE PRAWDY - str. 18-19
Czy wiedzę i wykształcenie można nazwać mądrością i czy
wystarczy mądry umysł, by nazwać się człowiekiem dojrzałym?
Co stanowi istotę mądrości? Na to dotyczące nas wszystkich
zagadnienie próbujemy odpowiedzieć w najnowszym numerze
„Niedzieli”.

DLA KOGO SZCZEPIONKA? - str. 20-21
Czy szczepionka na COVID-19 w pierwszej kolejności trafi do
najbogatszych i uprzywilejowanych, a biedni i najsłabsi zostaną
pominięci? O tych ostatnich upomina się Kościół poprzez
członków Papieskiej Akademii Życia. Wnikliwą analizę tego
wielkiego
testu
moralności
przeczytacie
w
najnowszej
„Niedzieli”.

MOCARZE AMBON - str. 22-23
Kto w polskim Kościele mówi najlepsze kazania? Jak głosić
słowo Boże, aby dotrzeć do różnych grup wiekowych i
środowisk? Zastanawia się nad tym autor artykułu w
najnowszym numerze „Niedzieli”. Poznamy też różne podejścia
do głoszenia Ewangelii i niezwykłe osobowości polskiego
Kościoła.

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.

