ZAPRASZAMY DO LEKTURY
43. NUMERU "NIEDZIELI"
NA 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
PRZEGLĄD „NIEDZIELI”
Wybrane artykuły.

OPIEKA DUCHOWA W CZASACH ZARAZY
Czy w dobie pandemii nie lekceważymy wpływu ducha na ciało
i zdrowie? Przecież to Bóg jest źródłem wszelkiego życia
a porada duchowa jest równie ważna, co najnowszy zestaw
leków. Jak obecnie wygląda posługa duszpasterska wśród
chorych?
s. 14-15

NIE TAKI KOŚCIÓŁ GROŹNY
Świątynie
są
miejscami
wyjątkowo
sprzyjającymi
rozprzestrzenianiu się epidemii – to usiłują nam wmówić
nieprzychylne Kościołowi środowiska. Czy ryzyko zakażenia
jest większe podczas Mszy św. od tego na zakupach w sklepie,
aptece lub galerii handlowej? Wyniki badań dają jednoznaczną
odpowiedź. Idąc do kościoła, nie mamy się czego bać.
s. 22-23

KOSZTOWNA OCHRONA ZWIERZĄT
Czy rządzący, forsując „Piątkę dla zwierząt”, wylali dziecko
z kąpielą? Nowe przepisy nie dotyczą tylko hodowli zwierząt
futerkowych. Wpływają na całą branżę hodowlaną i mogą
doprowadzić do drastycznego wzrostu cen mięsa. Kto poniesie
ekonomiczne i polityczne koszty „Piątki dla zwierząt”?

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

s. 28

One tęsknią za miłością, ale nie czują się jej godne – pisze
Rafał Porzeziński, trener terapii uzależnień. Mogą być
poważnym obciążeniem psychicznym i duchowym dla bliskich.
Jak zmienić tę sytuację? Jak zaleczyć rany, jakie otrzymali
w dzieciństwie?
s. 50-52

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.

