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Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy  
i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich 

zaPr aSza 
wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów  

i przyjaciół wraz z rodzinami na
XXXIX OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ KOLEJARZY NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymujemy do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski z przesłaniem 
„W przyszłość przez rodzinę” 

W iroku jubileuszy pielgrzymek św. Jana Pawła II do Ojczyzny i roku narodowego dzięk-
czynienia za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

u stóp Jasnogórskiej Pani będziemy dziękować za nauczanie i świadectwo ich życia, jako 
pasterzy rodzin.

Będziemy prosić, by ich przykład wytyczał w naszych sercach i umysłach drogę prawdy  
i nawrócenia, umacniał naszą wiarę i ufność w moc zawierzenia Maryi, abyśmy jako wspólno-
ta kolejarska świadczyli o naszej chrześcijańskiej tożsamości zafascynowani ewangelicznym 
ideałem Świętej Rodziny, stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej  
i powszechnej solidarności. Macierzyńskiej opiece Maryi zawierzymy nasze Rodziny i Polskie 
Koleje. Ufamy, że aby uczcić XXX-lecie naszej współpracy będą modlić się z nami kolejarze  
z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę 5 listopada o godz. 18.00 konferencją w Bazylice 
Jasnogórskiej, a zakończy w niedzielę 6 listopada o godz. 11.00 uroczystą Mszą św. przed 
szczytem Jasnej Góry pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego arcybiskupa 
Wacława Depo.

Drodzy Kolejarze!

Dołóżcie starań, by z wielką rodziną polskich kolejarzy wziąć udział  
w tym modlitewnym spotkaniu, z wdzięcznością za niezłomnych 
obrońców wiary i orędowników polskiego narodu, przewodników 
naszych rodzin po ścieżkach wiary: św. Jana Pawła i bł. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego. Przybądźcie do Matki Bożej Częstochowskiej,  
„tam gdzie bije serce narodu w sercu Matki” (Jan Paweł II) w asyście 
pocztów sztandarowych.  
Niech Nasza obecność będzie świadectwem polskich rodzin w wierno-
ści i przynależności do Chrystusa i Jego Matki. 

                                      Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

                                            Krajowy Duszpasterz Kolejarzy
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