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CENTRUM DUBLINA
MARSZ DLA

ŻYCIA
POWRÓCIŁ!
Coroczny narodowy marsz dla życia w Irlandii

Po dwóch latach izolacji covidowej, NAJWIĘKSZE coroczne wydarzenie
pro-life wraca na żywo. Zapamiętaj tę datę i dołącz do nas, aby

Stanąć za życiem!

#rallyforlife #whywemarch #marchforlife

2 LIPCA 2022. DUBLIN. ZPAMIĘTAJ TĘ DATĘ.
Bądź z nami na największym i najbardziej EKSCYTUJĄCYM wydarzeniu pro-life
w roku czyli na Marszu dla życia. Zobacz jak ludzie pro-life z całego kraju łączą
się, aby stać za życiem.
Jak być może wiesz, rząd przeprowadza obecnie przegląd Irlandzkich
przepisów dotyczących aborcji. Musimy w tym krytycznym czasie i miejscu
głośno upominać się dobro matek i dzieci, ponieważ nie możemy dopuścić by
przerażające skutki aborcyjnego ustawodawstwa były zignorowane.
Tematem marszu na rok 2022 jest wezwanie narodu do ponownego
przemyślenia aborcji.
Dołącz do nas, aby być głosem w obronie 6500 Irlandzkich dzieci zabijanych
przez aborcję każdego roku.
Glosem matek które Państwo Irlandzkie zawiodło ponieważ zostały one
pozostawione bez realnego wyboru.
Stań za życiem. - Dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, którzy są zmuszeni do
aborcji ich pięknych dzieci. Dla lekarzy pro-life i pielęgniarek co walczą o prawo
sumienia. Spraw by prawda o horrorze późnych aborcji została ujawniona.
Żądaj trzydniowego okresu na zastanowienie przed aborcją, co uratuje prawie
900 dzieci rocznie
Marsz dla życia 2022 wyrusza o godzinie 13:30 w sobotę 2 lipca obok Garden
of Remembrance przy Parnell Square w centrum Dublin 1.
Obudźmy sumienie narodu i nakłońmy go do znalezienia lepszych odpowiedzi.
Marsz jest również dniem przyjaznym rodzinie i wsparciem dla narodowego
ruchu pro-life, aby odzyskał energię i wzmocnił się przez zjednoczenie dla życia!
Razem odbudujemy tę zepsutą kulturę. Bądź tam z nami!
JEDNYM Z PRELEGENTÓW:
DR DERMOT KEARNEY, który pomógł uratować
32 dzieci z aborcji, dając matkom prawdziwy wybór
poprzez odwrócenie skutków pigułki aborcyjnej.
Kobiety te powiedziały, że „stał się on zbawicielem dla
nich i ich dzieci” i opisały go jako „ratownika życia”.
Jedna kobieta powiedział o nim: „znalezienie takiej
życzliwości w świecie było fenomenalne. Czułam taką
bezinteresowność, że aż płakałam”.
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