Marsze dla Życia i Rodziny
01.03.2012

Podobnie ja w ubiegłym roku, w różnych miastach naszej diecezji planowane
są już Marsze dla Życia i Rodziny. Na dziś wiadomo, że do akcji przyłączyły się
środowiska pro-life z Koszalina, Słupska i Szczecinka. Istotną rolę w
koordynacji tych wydarzeń odgrywa Domowy Kościół, rodzinna gałąź Ruchu
Światło-Życie.
Poniżej garść informacji organizacyjnych:
●

SŁUPSK, 27 maja 2012 r.
Drugi Marsz dla Życia przejdzie ulicami tego miasta w niedzielne popołudnie 27
maja 2012 r., w ramach Święta Życia. W programie m.in.:
• I Słupska Konferencja pt. Naprotechnologia - szansa leczenia bezpłodności,
• Warsztaty muzyczne,
• Konkurs plastyczny pt. "Żyj Życiem!",
• Rekolekcje prowadzone przez o. Karola Meissnera, benedyktyna,
• Wspólne czuwanie całego Kościoła słupskiego w dniu 26 maja 2012 r.
Szczegóły na: www.przyjacielezycia.pl
Kontakt: Natalia, 691382140

●

KOSZALIN, 3.06.2012
II Koszaliński Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 3.06.2012 r., w tym samym
czasie, co marsze w około 30 innych miastach w Polsce - i co ważne - w łączności z
papieżem Benedyktem XVI, który w tych dniach spotka się z rodzinami z całego
świata w Mediolanie.
W Koszalinie afirmację życia będziemy mogli wyrazić także na praktyczne sposoby,
poprzez:
• Radosny kolorowy pochód rodzin ulicami miasta, który wyrusza ok. godz. 13:30 z
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placu przed kościołem pw. Ducha Świętego,
• Oddanie krwi w ambulansie PCK (ambulans będzie stał 3.06.2012 r. od godzi
10:00 w okolicy Katedry (obok pomnika Jana Pawła II),
• Akcję „Pielucha dla Malucha”, czyli zbiórkę pampersów dla Domu Samotnej Matki „
Dar Życia” w Koszalinie,
• Wielki Piknik Rodzinny na mecie Marszu na placu przed amfiteatrem,
• Przegląd piosenki dziecięcej przedszkoli powiatu koszalińskiego,
• Liczne konkursy i zabawy dla rodzin,
• Loteria fantową.
Już dziś gorąco zapraszamy do:
• udziału w konkursach na spot reklamowy, chorągiew lub kartkę rymowankę
• aktywnego współtworzenia profilu Obrońców Życia
• do obejrzenia filmu z I Koszalińskiego Marszu dla Życia i Rodziny
Szczegóły na: www.marszdlarodziny.pl
Kontakt: Grzegorz, 725 309 351
●

SZCZECINEK, 3.06.2012 r.
Także w łączności z Benedyktem XVI w niedzielę 3.06.2012 r. po raz drugi
odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny w Szczecinku.
Organizatorami są:
• Szczecinecki Oddział Civitas Christiana,
• Domowy Kościół (odpowiedzialna para rejonowa: Jolanta i Piotr Soroka)
Szczegółowy plan wydarzenia wkrótce na:
www.marszdlarodziny.pl
Kontakt: Andrzej,604 051 195

W imieniu wszystkich organizatorów Marszów w naszej diecezji prosimy
Was o modlitwę w intencji tego pięknego dzieła.
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