
Aixe i 

 Val de Vienne   
Marie, symbolie  
skromności, z sza-
cunkem slużąca do 
innego, wierności…  

Marie która nas uru-
chomi… 

...aktywne tak les 
spagnnionym spra-
wiedliwości, w spoko-
ju rzemieślnki, lagod-
ne osób… 

Czyste serca i które 
płakaj... 

Proszę brać we ważnej 
manifestacjie udzial 

populanej 
I duwochej. 

Notre Dame d’Arliquet 
nosona i kłaziona  

w cercu miasta! 

SOBOTA 20  i 
NIEDZELA 21 MAJ 

Ostensia 2023  

 Ostensia: 
Ruchliwa tradycja  

pochodzenia tysiąc lata temu. 

Zdumienie i 
 entuzjazm 

dla wsystkych 

Program 

Niedziela 2 kwiecień 
Niedziela za tydzień Wielkanoc: otwarcie   
Ostensia Aixego, wstawanie flagi. 

Sobota 20 maj 
Od 19.00 spotkamy się przy kościele Sainte 
Croix i  chodźmy do Arliquet 
W nocy, pochodniowa powrótowa procesja-
flambeaux z NotreDamą. 

Niedziela 21 mai 
14.30 Powrót NotreDami za swóją kapliczkę.   
Wchodzenie pod krzyżową drogą. 
Zamykaniowa Msza  

    

3 do 5 tysiący osób, z wsystkych pokoleń, z 
rodziną, na turystikę, z mieszkaniecami, za 
pielgrzymani lub widzami…… 
Przysąc z sąsiedniej wioski, z Limózina, z 
Francji, z Europy i tak nawet z najdaleks-
za….na przykład z Haïtego (w centralną Ame-
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Wierzący czy też nie, każdy musi zastanowić się nad okrzykiem nadzieji i pozwolić 
skierować sięw stronę przesłania miłości Chrystusa, które kieruje ich życiem. 

Każdy bierze   

w transformacjie  
Udzial miasto   w AIXE-la-jolie  

(Aixe-tak-pięknie)  

Każda dzielnica pracowuje od poprzed-
nego roku. 
Każdy z 9 dzonnicami Parafii wzbogaca 
refleksię z wszystkiego. 
Gmina Aiego podtrzymyje zbiorowego 
wysilek. 
Każda gmina z wspólnoty ‘Val de Vien-
ne´ uczestniczy w tej przygodie. 
Zaprosiły gminowie i parafowie  
partnerstwa. 
Dla wszyscych lipczne muzyczne grupy 
prowadzą świąta.. 

Nikt nie zapomina o przeszłości, zwracając 
się równocześnie w kierunku przyszłości. 

Otwartość na świat 
 i głębokie zakorzenienie w dziedzictwie Limousin 

Ostentions“ przypomina nam, że życzliwość może 
przeobrazić miasto. 

Tysiące róż, setki drzew 
piniowych na ulicach, tysiące 
godzin pracy i setki 
wolontariuszy: nic nie odbywa 
się tutaj bez wcześniejszych 
ustaleń i spotkań. 

Co 7 lat  
nasza tradycja jest przerywana. 

Takie jest przesłanie, dziedzictwo skierowane w stronę przyszłości 

Przenoszenie świętych relikwii  
Oznacza kroczenie ścieżkami tych,  

którzy czynili to przed nami. 


