Szanowni Państwo
Wielkimi krokami zbliża historyczne wydarzenie, jakim jest Pierwsza Narodowa
Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę. Zaplanowaną na 22. września przez zarząd
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej inicjatywę rozpocznie celebrowana o godz. 10:00
w Jasnogórskiej Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Eucharystia, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej
Andrzej Przybylski.
Wrześniowa Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę wypada wpisuje się nie tylko
w świętowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale jest przede wszystkim
pewną formą troski o ludzi, których św. Jan Paweł II zwykł określać jako „strażników pamięci”.
Troska o osoby 60+ znajdzie swój wyraz w wystąpieniach prelegentów, w ramach panelu
senioralnego, który odbędzie się po Eucharystii w auli Ojca Kordeckiego.
W gronie zacnych mówców znajdą się: dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz,
poseł na sejm RP, Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej, Tomasz Strojny, pszczelarz,
podróżnik,prof. dr hab. Maria Kelm, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dr Alfreda
Walkowska - Polskie Centrum św. Hildegardy w Legnicy oraz przedstawiciele Komendy
Głównej Straży Pożarnej, st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, czł.
bryg. dr inż. Artur Ankowski. Całe przedsięwzięcie poprowadzi znany z filmów „Plebania”,
„Sloow”, „Czas honoru”, „Strefa ciszy”, „Komisarz Alex”, „Komornik” aktor, Dariusz
Kowalski.
Oczekując na Pierwszą Narodową Pielgrzymkę Seniorów na Jasną, wyrażamy
wdzięczność J. E. Metropolicie Częstochowskiemu, Arcybiskupowi Wacławowi Depo,
Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zespołowi Redakcyjnemu kwartalnika
„Senior w eterze” za patronowanie niniejszej inicjatywie. Wyrazy uznania kierujemy do
naszych Partnerów: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Miodów Polskich, Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacji „Servire homini”. Dziękujemy również partnerom
medialnym: Radiu Maryja, telewizji „Trwam”, Radiu „Fiat” oraz Radiu Jasna Góra.
Żywimy nadzieję, że Jasnogórskie spotkanie stanowić będzie dla nas wszystkich
doskonałą lekcję z której wypłynie o tym, że „starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię,
którzy niosą nam nauczanie i wiarę, zostawiają nam spuściznę. I mają wewnętrzną siłę, by
przekazać nam szlachetne dziedzictwo”.

W imieniu Organizatorów zapraszam serdecznie na Jasną Górę wszystkich, którym na
sercu leży dobro osób w podeszłym wieku.
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