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Rzeszów, dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

Drodzy Energetycy! 
 

W ramach corocznych obchodów Dnia Energetyka, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia 

Energetyków „Nazaret” z Duszpasterzem Krajowym, organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Energetyków na Jasną Górę. Serdecznie zapraszamy wszystkich energetyków z rodzinami. Data 

pielgrzymki to zawsze pierwsza sobota i niedziela po 15 sierpnia. W tym roku pielgrzymować 

będziemy już po raz XXXIII w dniach 18-19 sierpnia. 

Bardzo prosimy o przekazanie tego zaproszenia Panom Prezesom, Członkom Zarządów 

oraz współpracownikom. 

Na pielgrzymkę zaprasza nas Matka Boża, która zawsze wstawia się za nami i Jej wielki 

czciciel, święty Maksymilian Maria Kolbe - patron energetyków polskich, którego życie jest 

przykładem poznawania i przyjmowania Bożego planu na nasze życie. 

Przypominamy o zgłaszaniu zapotrzebowania na pakiety pielgrzyma w terminie do 15 lipca 

(znaczek pielgrzymkowy, świeca gruba, okapnik i jeden biuletyn dla rodziny = 10zł) do Dawida 

Ziemińskiego na adres: dawid.zieminski@pgedystrybucja.pl . 

Zapraszamy również wszystkich chętnych do uczestnictwa w uroczystej Mszy Świętej 14 

sierpnia (szczegóły pojawią się na stronie www.niepokalanów.pl w lipcu) w Bazylice  

w Niepokalanowie. Prosimy o obecność na tej uroczystości pocztów sztandarowych naszych 

organizacji związkowych. 

Uroczystości związane z rocznicą śmierci naszego patrona św. Maksymiliana  

odbędą się również 14 sierpnia w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym  

Auschwitz-Birkenau. Zachęcamy do wzięcia udziału. 

Jak w poprzednich latach kontynuujemy akcję „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. 

Zachęcamy do przygotowania darów ołtarza, które prosimy opisać na druku jak w załączniku  

i przesłać mailem do Łukasza Zborowskiego na adres: lukasz.zborowski@pgedystrybucja.pl . 

Wysłanie tej informacji z wyprzedzeniem jest dla nas wielkim ułatwieniem w przygotowaniu listy 

ofiarodawców czytanej podczas uroczystej eucharystii w niedzielę. 

Z okazji Święta „Dnia Energetyka” życzymy Panom Prezesom, Członkom Zarządów, 

wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmach Polskiej Energetyki oraz ich rodzinom, aby 

Duch Święty napełniał nas swymi darami. 
 
 

          Ks. dr inż. Sławomir Zyga            Władysław Turek 
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