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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.

KUCHARZ BIEDAKÓW - str. 6-8
Są ludzie, którzy całym swoim życiem pokazują czym jest
chrześcijańska miłość w praktyce. Taką osobą jest Dino
Impagliazzo, który od lat karmi ubogich w Rzymie. Wraz z
„Niedzielą” poznamy jego przykład, który pociąga.

ŚWIAT NIENAWIDZI CHRZEŚCIJAN - str. 16-18
Na początku XX wieku 95% przestępstw przeciwko religii było
wymierzonych w chrześcijan. Po stu latach, sytuacja ta nie
ulega zmianie. Obecnie, w świecie, w którym powszechnie
głoszone są zasady tolerancji i pluralizmu, nadal chrześcijanie
są nagminnie prześladowani, wiele tych przypadków wypełnia
definicję ludobójstwa. Politycy, urzędnicy i media ignorują
problem chrystianofobii. W najnowszej „Niedzieli” znajdziecie
pełną analizę tego niepokojącego zjawiska.

MUSIMY WYJŚĆ Z OKOPÓW - str. 26-29
Kim jest nowy rzecznik episkopatu? Jakie wyzwania przed nim
stoją? Jakie ma rozwiązanie na spopularyzowanie mediów
katolickich? Na te pytania odpowiedzi znajdziemy w najnowszej
„Niedzieli”.

CZY „SAKRAMENTALNI” MAJĄ ŁATWIEJ? - str. 50-51
Na czym polega wierność małżeńska? Dlaczego przysięga
małżeńska jest łamana? Co zrobić, żeby wytrwać w dobrej i złej
doli? Na te praktyczne pytania odpowiedzi udziela autor
„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.

