Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.
Jan Paweł II (EV n. 100)

ZAPROSZENIE
XXXX Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka
Jasna Góra, 21 marca 2020 r. (sobota)
„Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków”
Podczas wspólnego spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
pragniemy podziękować za miniony rok
i wspólnie modlić się o światło Ducha Świętego i odwagę dla parlamentarzystów
o uchwalenie prawa chroniącego każde ludzkie życie bez wyjątków.
Plan pielgrzymki:
Kaplica Cudownego Obrazu:
9:30 Msza Święta – przewodniczy JE ks. abp Wacław Depo
Aula św. Jana Pawła II:
11:00 Wojciech Zięba (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka) – „Wyjątki:
aktualny stan i postulaty obrońców życia”
11:20 Paweł Wosicki (Fundacja „Głos dla Życia”) – „Jak przezwyciężać kulturę śmierci?”
11:40 Jakub Bałtroszewicz (Polska Federacja Ruchów Obrońców Życia i Rodziny) –
„Zmanipulowany temat. Jak zwolennicy aborcji manipulują aborcją eugeniczną?”
12:00 Anioł Pański i modlitwa Różańcowa – prowadzi ks. dr Przemysław Drąg, Krajowy
Duszpasterz Rodzin
12:25 Magdalena Sabik – „Jak pomóc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi?”
12:55 Świadectwo Ewy i Tomasza Stachurów – „Różyczka”
13:20 Pokaz filmu „Inżynier” o dr. inż. Antonim Ziębie
14:30 Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry – prowadzi ks. prał. Stanisław Maślanka
15:30 – Zakończenie pielgrzymki

Możliwość skorzystania z wyjazdu organizowanego w Bielsku-Białej
przez redakcję Tygodnika Rodzin katolickich „Źródło”
Koszt pielgrzymki z Bielska-Białej: 30 zł (młodzież – bezpłatnie).
Planowane miejsca i godziny odjazdu autobusu:
6.15 - kościół w Straconce - parking
6.22 - kościół w Leszczynach - przystanek w kierunku miasta (przy Biedronce)
6.26 - Andersa - przystanek naprzeciwko GEMINI (za Leszczyńską) w kier. Hulanki
6.30 - kościół na Os. Karpackim - przystanek w kierunku Hulanki
6.35 - kościół w Aleksandrowicach - przed głównym wejściem
6.42 - przystanek przy ul. Piastowskiej (Szpital nr 3 - ul. Sobieskiego)
6.44 - przystanek przy ul. Piastowskiej (Starostwo)
6.45 - przy kościele NSPJ - ul. Traugutta
Powrót do Bielska-Białej – ok. godz. 18.30.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Adam Kisiel - tel. kom. 694-351-948
Osoba zgłaszająca się proszona jest o podanie imienia, nazwiska i kontaktowego numeru telefonicznego
Opłata – w autobusie. Termin zgłoszeń – do 19 marca (czwartek).

