


 
Skąd pomysł na Marsz dla Życia i Rodziny?
Jest to wieloletnia tradycja. Pierwszy marsz odbył się w 2006 roku z inicjatywy Fundacji Centrum Życia i
Rodziny, która jest koordynatorem i partnerem marszów odbywających się w wielu polskich miastach.
Marsze manifestujące przywiązanie do życia i rodziny odbywają się także na całym świecie (np. w ubiegłym
roku w Waszyngtonie przeszedł już 46 marsz, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób).
 
Dlaczego również w Żarach ma odbyć się takie wydarzenie?
Dlaczego nie? Dlaczego tylko duże ośrodki, takie jak Warszawa, Szczecin czy Zielona Góra mogą
organizować takie wydarzenia? Mniejsze miasta również mogą wziąć udział w tej ogólnoświatowej
manifestacji przywiązania do ponadczasowych wartości, takich jak rodzina i ochrona życia od poczęcia.
Chcemy dać mieszkańcom Żar możliwość wyrażenia swojego wsparcia dla tych najwyższych wartości, na
których opiera się cała nasza cywilizacja.
 
Gdzie i kiedy odbędzie się marsz?
Marsz startuje na placu kard. S. Wyszyńskiego przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Żarach w niedzielę 9 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00. Trasa marszu będzie wiodła przez aleję Jana Pawła
II, ul. Podchorążych, Ułańską, Artylerzystów, Wrocławską, 1-go Maja, Podwale. Marsz zakończymy przy
pomniku Jana Pawła II, który znajduje się na placu kard. S. Wyszyńskiego. Zwieńczeniem marszu będzie
Msza Św. w intencji rodzin i życia poczętego, która odbędzie się około godz. 16.00 w kościele pw. NSPJ.
 
Dlaczego akurat 9 czerwca 2019?
Data marszu –  9 czerwca 2019 r. – jest datą „ogólnopolską”. W tym dniu, w całej Polsce, w różnych
miastach mają odbyć się marsze. Dzięki temu możemy poczuć wspólnotę z maszerującymi w innych
polskich miastach, a Żary mają szansę, aby zaistnieć na ogólnopolskiej mapie marszów.  
 
Dlaczego mam przyjść na marsz?
Powodów jest kilka! Po pierwsze –  warto spotkać się z ludźmi, którzy myślą podobnie jak my sami i dla
których życie oraz tradycyjna rodzina są wartościami nadrzędnymi. Uczestnicząc w marszu pokazujemy, że
sprawy dotyczące podstawowej komórki społecznej, zwanej RODZINĄ, leżą nam na sercu i są dla nas
bardzo ważne. Po drugie – nie możemy nie zabierać głosu w ważnej dla nas sprawie! Nastały bowiem takie
czasy, że wspólnie musimy bronić wartości, które kiedyś stanowiły podstawę europejskiej cywilizacji. Życie,
które należy chronić od chwili poczęcia oraz tradycyjnie pojęta rodzina to obecnie zagadnienia, które są
przedmiotem wielkiej dyskusji i elementem diametralnych zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Musimy
ich wspólnie bronić! Tradycyjne małżeństwo, jako podstawowy element ładu społecznego, traci obecnie na
wartości. W naszych sercach i sumieniach, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i tego chcemy
mocno się trzymać. Małżeństwo to forma obopólnej służby, to dialog, to wzajemne wsparcie, to wspólne –
czasem niełatwe – pokonywanie codziennych przeszkód.
W dzisiejszych czasach, ludzie zawierając małżeństwo często oczekują tylko korzyści i przyjemności, nie
myśląc o tym, że wspólne życie oznacza też więcej obowiązków i niesie ze sobą liczne wyzwania. Wynika to
z popularnego obecnie przekonania, że celem życia jest samozadowolenie, samospełnienie, sukces i
bogactwo oraz ukierunkowanie na konsumpcję. Znakiem rozpoznawczym XXI w. jest z jednej strony swoista
pogarda dla macierzyństwa (przejawiająca się np. we wprowadzeniu antykoncepcji dla dziewczynek, którym
natura dopiero otwiera drogę do macierzyństwa) i rodziny, a z drugiej strony promocja swobody seksualnej,
aborcji, eutanazji oraz „łatwych” rozwodów, co bardzo osłabia ideę rodziny. Do mentalności naszego
społeczeństwa wkrada się ciche przyzwolenie na morderstwo dzieci poczętych, jeszcze nienarodzonych.
Czas to przerwać! Szczęśliwa rodzina to podstawa pomyślnego rozwoju całego społeczeństwa i państwa. W
końcu, po trzecie – warto przyjść na marsz choćby po to, aby wspólnie pospacerować z rodziną,
przyjaciółmi i innymi ludźmi o podobnym spojrzeniu na świat. Każda forma ruchu fantastycznie wpływa na
zdrowie i dobre samopoczucie!
 
Co przynieść ze sobą?
Uśmiech i dobry humor! Zarezerwuj sobie czas w niedzielę 9 czerwca 2019 r. od godziny 14.00. Czeka na
Ciebie radosna atmosfera, uśmiechnięci ludzie, muzyka, a przy okazji będziesz bronić ważnej dla naszej
przyszłości sprawy. Przyjdź, pokaż się, zamanifestuj w słusznej sprawie, spędź dwie godziny ze swoją
rodziną i znajomymi! Jeśli nie masz z kim przyjść, nie martw się! Na marszu poczujesz solidarność z resztą
naszej lokalnej, społecznej rodziny. Czekamy na Ciebie!
 

Możesz i TY! Po prostu PRZYJDŹ!



 
Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze 

i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości 
i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do

życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego.
Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej 

i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu
kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone 

i dowartościowane.
Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie porządku

społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego 
i szacunek dla rodziny.
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Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II 
w intencji Rodzin

 
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, 

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 

przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty", 
i przez Ducha Świętego, 

stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 
dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 
ku dobru ich własnych rodzin 
i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach 
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa 

i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to 

za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej - 
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.

Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. 
Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...


