Razem z Rodzinami w obronie życia w Przemyślu
26 maja 2013 roku w Przemyślu, podobnie jak w ponad stu miastach w Polsce, odbył się Marsz dla Życia i
Rodziny. W tegorocznym - V Marszu wzięło udział ok. 3 tys. osób, a w tym michalitki z Przemyśla i Miejsca
Piastowego. Byłyśmy RAZEM, ponieważ "razem możemy więcej". Najpierw uczestniczyłyśmy we wspólnej
modlitwie w Parafii Świętej Trójcy w Przemyślu. Tam uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił
ks. bp. Jan Niemiec z diecezji kamieniecko - podolskiej.Przypomniał Kerygmat i zachęcił rodziców do
zawierzenia Bogu w otwarciu na nowe życie. Trwałyśmy na modlitwie raz z młodymi, którzy własnoręcznie
przepisali encyklikę Pawła VI "Humanae Vitae",
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Rodziny. W tegorocznym - V Marszu wzięło udział ok. 3 tys. osób, a w tym michalitki z Przemyśla i Miejsca
Piastowego. Byłyśmy RAZEM, ponieważ "razem możemy więcej". Najpierw uczestniczyłyśmy we wspólnej
modlitwie w Parafii Świętej Trójcy w Przemyślu. Tam uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił
ks. bp. Jan Niemiec z diecezji kamieniecko - podolskiej.Przypomniał Kerygmat i zachęcił rodziców do
zawierzenia Bogu w otwarciu na nowe życie. Trwałyśmy na modlitwie raz z młodymi, którzy własnoręcznie
przepisali encyklikę Pawła VI "Humanae Vitae", trzymali ją na placu podczas Eucharystii, a potem nieśli
ulicami Przemyśla.Marsz odbył się pod hasłem "Kierunek Rodzina" i był wydarzeniem inaugurującym
pierwszy w archidiecezji Kongres Nowej Ewangelizacji.
Jego obchody będą trwały do 02 czerwca 2013 r. W Radzie ds. Nowej Ewangelizacji jest także michalitka s.
Agnieszka Zych, która wraz z młodzieżą prowadzi ewangelizację w szkołach przemyskich i nie tylko.Szłyśmy
razem z dziećmi z Domu Matki i Dziecka i z Oratorium, prowadzonego przez nasze siostry. Dzieci z
Oratorium pięknie i profesjonalnie wyśpiewały w piosenkach swoją miłość dla mam, w Dniu Matki.
Nasze bycie razem z rodzinami i w modlitwie o zdrowe, chrześcijańskie rodziny, to także wdzięczność za
rodzinne domy, z których wezwał nas Bóg do duchowego macierzynstwa. Michalitki były reprezentowane
przez osiem sióstr z Miejsca Piastowego oraz obydwie nasze Wspólnoty przemyskie.
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