ZAPRASZAMY DO LEKTURY
41. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 11 PAŹDZIERNIKA 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.

ENCYKLIKA „FRATELLI TUTTI”. FRANCISZEK
RZUCA KOŁO RATUNKOWE ŚWIATU - str. 6-7
Co znajduje się w najnowszej encyklice Ojca Świętego
Franciszka? Czy jest ona głęboką diagnozą oraz mocnym
drogowskazem w kierunku braterstwa i przyjaźni społecznej dla
postcovidowego świata, dla jego ratowania? O tym przeczytacie
w „Niedzieli”.

CARLO – PROJEKT PANA BOGA - str. 12-13
Kim był? Jak wyglądało jego życie? Poznajmy niezwykłego
nastolatka, Carlo Acutisa, którego beatyfikacja miała miejsce
10 października br. O nowym błogosławionym opowiada w
wywiadzie dla „Niedzieli” jego matka.

GDZIE JEST MOJE DZIECKO? - str. 16-17
Wierzymy i wiemy, że jeśli dziecko umiera po chrzcie, trafia do
nieba. Co się z nim jednak dzieje, gdy zmarło bez chrztu, bo nie
było możliwości go ochrzcić, gdyż zmarło przed urodzeniem? Na
to pytanie odpowiada autor „Niedzieli”.

MATKĘ BOŻĄ MOŻNA CZCIĆ WSZĘDZIE - str. 20-21
O pątnikach w Medjugorie w czasach pandemii oraz o specyfice
duszpasterskiej tego miejsca opowiada dla „Niedzieli”
bp. Henryk Hoser, wizytator apostolski tamtejszej parafii.

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.

