ZAPRASZAMY DO LEKTURY
39. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 27 WRZEŚNIA 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.

NOWE CUDA ŚWIĘTEGO STYGMATYKA - str. 12-13
Dlaczego Ojciec Pio wzbudza taką sensację? Jakie obecnie cuda
dzieją się za jego wstawiennictwem? Odpowiada „Niedzieli” br.
Roman Rusek, krajowy koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio.

PORA WRACAĆ DO KOŚCIOŁA - str. 16-17
Czy w ramach przepisów epidemicznych możemy odejść od
przyjętego w Kościele sposobu udzielania Komunii św.?
Zostawiać, jak ma to miejsce niekiedy na Zachodzie,
komunikant w kopercie albo w puszce, gdzie każdy może
podejść i go wziąć? Gdzie są granice państwowej ingerencji w
sprawowanie kultu? Tej sprawie przygląda się jeden z autorów
„Niedzieli”.

DLACZEGO IZOLACJA PSUJE NASZE DZIECI? - str. 50-51
Kilkumiesięczna izolacja pozostawiła w dzieciach i młodzieży
trwały ślad. Jak je zmieniła? W jaki sposób wspierać nasze
pociechy – w obliczu kolejnych klas czy szkół kierowanych na
kwarantannę – by wyszły silniejsze z tych niecodziennych
sytuacji? Odpowiedzi udziela autor „Niedzieli”.

PRZESTAŃMY PRZEKLINAĆ! - str. 60-61

Coraz częściej przeklinamy. Czy wulgarny język stał się dla nas
normą? Dlaczego klniemy jak przysłowiowi szewcy? Temu
zagadnieniu przygląda się wraz z ekspertami autorka
„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.

