
 

 
Szanowni!  Panie i Panowie Przewodniczący ! 

 

 Zbliża się czas XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 
w sobotę 5 listopada konferencją w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 18.00,  a zakończy w niedzielę 6
listopada 2022 r. uroczystą Mszą świętą o godz.11.00. 

Pielgrzymce będzie  przewodniczył ksiądz Arcybiskup Wacław Depo metropolita  
częstochowski. 

 Pielgrzymujemy do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski z przesłaniem „W przyszłość 
przez rodzinę”. W roku jubileuszy pielgrzymek Św. Jana Pawła II do Ojczyzny i roku narodowego 
dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego u stóp Jasnogórskiej 
Pani będziemy dziękować za nauczanie i świadectwo ich życia, jako pasterzy rodzin. Macierzyńskiej opiece 
Maryi zawierzymy nasze Rodziny i Polskie Koleje.  

 Cieszymy się, że duszpasterstwo kolejarzy i doroczna pielgrzymka na Jasną Górę jest zwornikiem 
łączącym kolejarzy w jedną rodzinę. Bardzo proszę o aktywne włączenie się do przygotowań w ośrodkach 
duszpasterskich, poprzez kontakt z duszpasterzami kolejarzy, aby wspólnie uczestniczyć w modlitwie, 
spotkaniach przewidzianych w czasie pielgrzymki, a także włączenie się w modlitewne nocne  czuwanie w 
kaplicy Matki Bożej, w sobotę. 

 Ufamy, że aby uczcić XXX-lecie współpracy kolejarzy Europy, będą modlić się z nami kolejarze z 
Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. 

 W tym roku, jak w latach ubiegłych zostaną uruchomione pociągi  pielgrzymkowe .Cena biletu na 
przejazd tam i z powrotem dla wszystkich chętnych została ustalona na 70.oxo. zl.  Informację o 
rozkładach jazdy podamy drogą elektroniczną. 

 Prosimy o wcześniejszą informację o święceniu sztandarów i darach ołtarza. 

 Przygotowujemy nowy numer „Zwrotnicy” i okolicznościowy  znaczek (cena kompletu 18,00 
zł)- będzie dostępny także na zamówienie. 

 Proszę również o rozpropagowanie informacji o pielgrzymce za pośrednictwem organizacji 
związkowych wszystkich szczebli i przybycie do Pani Jasnogórskiej w asyście pocztów sztandarowych.   

 W niedzielę 6 listopada procesyjne wejście  pocztów sztandarowych na Szczyt Jasnej Góry z Alei  
Najświętszej Maryi Panny. Zbiórka o godz.10.00 przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Odpowiedzialny Pan Stanisław Kokot tel. 698 689 699.  

W tym roku Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie będzie sprawowana w dniu 13 
listopada o godz. 9.00. 

 Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i zapewnienie o pamięci w modlitwie. 

 W załączeniu program i zaproszenie. 

Krajowy Duszpasterz Kolejarzy                   

 

Lublin, 1 październik 2022 r.  tel. kontaktowe: 608 017 384, 608 669 285, 663 291 903 

 


