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A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI

Mindenkire rárontott az elszabadult pitbull a
Kálvária téren

Személyre szabott emlőrákgyógyítás

Drágulnak a lakások, pedig kereslet nincs

A NYITÓOLDAL TÉMÁI

Lombseprűvel szedik ki a holtágból a
rucaörömöt

Cserben hagyta a kormány a rendőröket,
kitörtek a migránsok Röszkén, lezárták az
M5-öst

20 ezer szíriai menekültet fogadnak be a
britek

Zarándokok viszik a kézzel másolt bibliát a pápának
Szeged - Elkészült az első kézzel másolt biblia Benyik György teológus, a Szegedi
Biblikus Konferencia szervezőjének felhívására.

Hirdessen akár 2200 honlapon!
Havonta 5 300 000 látogatót érhet el!
Csak a megvalósult kattintások után fizet!

netadclick.com

Hazaküldték az
iskolából a 14 éves
lányt, mert túl szűk
volt a nadrágja

Cserben hagyta a
kormány a rendőröket,
kitörtek a migránsok
Röszkén, lezárhatják
az M5-öst

NÉPSZERŰ

Cikk-keresés

Kultúra Családi Fesztivál
Szórakozás Sport Összes program

Pötsch lesz a Volkswagen új
elnöke

A Volkswagen-csoport fölött
felügyeletet gyakorló …

Átalakítja gyártósorait a
Jeep-gyár

A Fiat Chrysler vezetése
eldöntötte, hogyan lehet …

Elindult a
gépészmérnökképzés
Szombathelyen

Elindult a gépészmérnökképzés
a …

Partnereinktől

KISALFOLD.HU AJÁNLJA

SZEGEDI PROGRAMOK

Az Élet Menete
[ családi, fesztivál, kultúra, szórakozás, kiállítás ]
2015.09.07

Gyermekvilág kincsei
[ családi, kultúra, irodalmi rendezvény, kiállítás ]
2015.09.07

[ kultúra, szórakozás, kiállítás ] 2015.09.07

Könyvbemutató
[ fesztivál, kultúra, szórakozás, irodalmi
rendezvény ] 2015.09.08

Josh Layne hárfakoncertje Szegeden
[ kultúra, szórakozás, koncert ] 2015.09.19

Yorick utolsó monológja
[ kultúra, színház ] 2015.09.19

Somnakaj
[ kultúra, szórakozás, színház ] 2015.09.20

Szása i Szása
[ kultúra, szórakozás, színház ] 2015.09.21

Játékosok & Cselédek
[ kultúra, szórakozás, színház ] 2015.09.24

Turisztikai oldalunk: del-alfold.istenhozta.hu

A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI

Drágulnak a lakások, pedig kereslet nincs

Személyre szabott emlőrákgyógyítás

Tejben fürdik az ország

A NYITÓOLDAL TÉMÁI

Cserben hagyta a kormány a rendőröket, kitörtek a
migránsok Röszkén, lezárták az M5-öst

2015. 09. 07. hétfő - Regina

Időjárás:  19°C

Az Ószövetség 4000, az Újszövetség ezer oldalt tesz ki. Több mint 5000-en másolták a

szent könyvet, de az akció duplaennyi embert mozgatott meg.

 

Benyik György (jobbra) ötletgazda a Bibliával. (Fotók: Cservenák Zoltán)

A Tátra téri templom plébánosa most zarándoklatot szervez Rómába, hogy október 14-én

nyilvános kihallgatáson adhassák át Ferenc pápának az egyedi alkotást. Az útra hazai és

határokon túli rászoruló iskolásokat is elvisznek magukkal, közadakozásból.

 

 

Kézzel másolták.

 

 

Szeretne hozzászólni?

Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

Címkék: Biblia, Szeged, zarándoklat

Delmagyar.hu

Több mint ötezren másolták az Ószövetség 4000, az Újszövetség ezer oldalát
#Szeged, #Biblia

27 kedvelés · 30 hozzászólás · 3 megosztás

Tetszik Hozzászólok Megosztás
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Hogyan hirdethetek itt?

MUNKATÁRSUNKTÓL - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP - 2015.09.04. 08:20

132AjánlomAjánlom Megosztás:

Szeged | Kecskemét | Hódmezővásárhely | Makó | Szentes | Csongrád
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