CZAS A RODZI Ę!
Pod tym hasłem przejdą w całej Polsce 11 czerwca 2017 r. Marsze dla Życia
i Rodziny. Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych
i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz jest przede
wszystkim świętem rodzin, stanowiącym okazję do tego, by publicznie manifestować radość
z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych
swoim szczęściem. Uczestniczą w nim przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także
różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia, młodzież oraz osoby starsze. Marsz dla Życia
i Rodziny jest inicjatywą organizacji pozarządowych. Pragniemy włączać w to dzieło
wspólnoty parafialne, grupy modlitewne, stowarzyszenia, wolontariuszy.
W Tychach już po raz trzeci spotkają się tego dnia rodziny. Tegorocznym miejscem
zgromadzenia będzie kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny, gdzie o godz. 15.00 zostanie
odprawiona msza św. w intencji wszystkich rodzin. Po niej, w radosnym korowodzie
pomaszerujemy w kierunku oś. U, dalej ulicą gen. Sikorskiego, by dotrzeć do amfiteatru przy
kościele, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. Na scenie zagrają, zaśpiewają i zatańczą dla
wszystkich górale, młodzież i dzieci. Będą także różne niespodzianki.
Cechą charakterystyczną, a zarazem niezwykłą, tyskiego marszu jest jego
„misyjność”. Nie ma bowiem siedziby w konkretnej parafii, ale gości każdego roku w innej
świątyni, po prostu wędruje. Pierwszy wychodził z kościoła pw. św. Krzysztofa. Drugi, który
można nazwać „jubileuszowym”, miał wyjątkowy charakter. Odbywał się w Jubileuszowym
Roku Miłosierdzia Bożego i dlatego, można rzec, koniecznością dziejową stało się przejście
uczestników marszu przez Bramę Miłosierdzia. Trasa utworzyła swoisty most pomiędzy
kościołami św. Marii Magdaleny (gdzie została odprawiona msza św.) i Miłosierdzia Bożego.
Dodatkowo odbywał się w dniu kanonizacji bł. Stanisława Papczyńskiego - patrona rodziców
oczekujących potomstwa! Swą obecnością uświetnił i objął honorowy patronat nad marszem
ks. bp Marek Szkudło. W tym roku nadszedł czas na bł. Karolinę!
Zapraszając wszystkich na III Tyski Marsz dla Życia i Rodziny, zachęcam do
nauczenia się hymnu marszowego, który pisany jest specjalnie na tę okoliczność poszczególne zwrotki powstają w kolejnych latach w kontekście hasła marszu. Poniżej
zamieszczamy hymn z premierową III zwrotką.
Przyjdźcie, bo teraz jest CZAS A RODZI Ę!
Ewa Węglarz

HYM MARSZU DLA ŻYCIA I RODZI Y W TYCHACH
I
Każde życie jest bezcenne,
Bóg je nam darował,
więc okruszka, czy staruszka
szanuj tak jak Boga.
ref. Marsz, marsz dla życia
marsz dla życia i rodziny
razem z Janem Pawłem świętym
Polskę obronimy!
II
Gdy rodzina Bogiem silna,
gdy jest zjednoczona,
żadne prawo, żadna siła,
zło jej nie pokona.
ref. Marsz, marsz…
III
Czas jest darem, leczy rany,
uszlachetnia wino.
Uszlachetnij swoje serce,
zajmij się rodziną.
ref. Marsz, marsz

