Marsz dla Życia i Rodziny
Czy chcesz budować pozytywny wizerunek rodziny? Jeśli tak, to wybierz się na tegoroczny Marsz dla
Życia i Rodziny, który odbędzie się 16.06.2019 r. już po raz szósty odbędzie się w naszym mieście.
Zamiast narzekać pokaż, że można się cieszyć rodziną wraz z innymi, którym bliskie są te wartości.
Zapraszamy wszystkich na najbardziej rodzinne wydarzenie w Polsce! W tym roku 140 miast
maszeruje promując wartości rodzinne.
W niedzielę 16 czerwca spotykamy się w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP o
godz. 13:00, gdzie najpierw odbędzie się uroczysta Msza Św., po której wyruszy radosny pochód do
kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie odbędzie Festyn Rodzinny zorganizowany
przez członków Domowego Kościoła wraz z innymi wspólnotami działającymi przy parafiach na
terenie naszej gminy. Na początku festynu rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny skierowany do
wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych a następnie będzie można usłyszeć nasze pociechy
ze przedszkoli i szkół naszego regionu, które wezmą udział w przeglądzie twórczości artystycznej
wraz ze scholą Armia Pana z tamtejszej parafii, która pełnić będzie obowiązki gospodarza całego
przeglądu artystycznego.
Obok występów na scenie przygotowanych będzie szereg atrakcji dla naszych milusińskich i nie tylko
dla nich. Na pewno każdy, kto przyjdzie na festyn znajdzie coś dla siebie, mogąc sprawdzić swoją
sprawność w konkursach sportowych przygotowanych dla całych rodzin, przejechać się bryczką,
wsiąść do wozu strażackiego i policyjnego, upiększyć swoją twarz lub skorzystać z wypieków naszych
pań lub kiełbasy z grilla, waty cukrowej lub pop cornu. To tylko wybrane atrakcje, z których będzie
mógł każdy skorzystać, oprócz satysfakcji ze sprawdzenia swoich umiejętności, będzie możliwość
zdobycia drobnych upominków w różnych konkursach.
Chcesz się dobrze zabawić w gronie rodzinnym? Przyjdź 16 czerwca na dla Życia i Rodziny to nie
będziesz się nudził, a przy okazji może znajdziesz się w gronie uczestników marszu, którzy wylosują
nagrody rzeczowe za udział w marszu.
Czas na rodzinę to czas dla nas wszystkich!

