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FIECARE VIAȚĂ ESTE UN DAR!
- comunicat pentru presă Tg-Jiu, 09 martie 2015 – 12 zile ne mai despart de un eveniment unic în ,,orașul lui
Brâncuși”, a treia ediție a Marșului pentru Viață la Tîrgu-Jiu.
Scopul marșului este afirmarea dreptului la viaţă pentru toate fiinţele umane
începând cu momentul concepţiei şi totodată susținerea familiei tradiționale, temelia unei
societăți solide, sănătoase și prospere. (http://marsulpentruviata.ro/) Tema ediției 2015 este
Fiecare viață e un dar!
Ajuns pe plan național la a cincea ediție, marșul va avea loc anul acesta în 59 de
localități din România și Republica Moldova, incluzând și urbea noastră, fiind ,,cel mai mare
eveniment public în apărarea vieții din România.”

La Tg-Jiu, pe 21 martie a.c., orele 12.00, Asociația ,,Provita pentru născuți și
nenăscuți” filiala Gorj, Asociația DOWN ART THERAPY, Asociația Studenților Creștini
Ortodocși Români (A.S.C.O.R.) filiala ,,Sfântul Irodion de la Lainici” Tg-Jiu și Asociația
Vasiliada filiala Tîrgu-Jiu vă așteaptă în fața Bisericii ,,Înălțarea Domnului”, str. Victoriei
(zona Paralela 45).
Se va pleca în marș pe traseul str. Victoriei - str. Victoriei pietonal - Paraclisul
Mitropolitan ,,Sfinții Voievozi Mihail, Gavriil și Rafail” (Piața Prefecturii, Mausoleul
Ecaterinei Teodoroiu). În Biserică se va săvârși slujba Acatistului Buneivestiri, rugăciune
urmată de o serie de discursuri din partea organizatorilor. Manifestarea se va încheia după
orele 21.00, când în Parcul Coloanei Infinitului se vor lansa 21 de lampioane colorate cu
dorințe pentru a marca finalul Marșului și Ziua Mondială a Sindromului Down.
Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la: 0768.35.76.75 sau
provitatj@gmail.com.

