
Zaproszenie

OTWÓRZMY DRZWI CHRYSTUSOWI!
             XXXI Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich  
pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami  

na XXXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę

Pielgrzymujemy do Maryi w roku duszpasterskim, którego mottem są słowa:  
„Wierzę w Syna Bożego” by podjąć refleksję nad stanem naszej wiary.

W czasie pielgrzymki podziękujemy:
  za kanonizację Jana Pawła II – papieża rodziny i Jana XXIII papieża dobroci
  za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku (35. rocznica), która odno-

wiła oblicze naszej ziemi.
  za 20. lat służby Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich środowisku kolejarskiemu.

W duchu jedności będziemy prosić za naszą Ojczyznę – Polskę, matkę, która ma prawo do 
szczególnej miłości i troski do pielęgnowania wartości patriotycznych w sercach wszyst-

kich Polaków – w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 70. rocznicę Powstania Warszaw-
skiego i 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino.
 

Macierzyńskiej opiece Matki Bożej zawierzymy rodziny kolejarskie i miejsca kolejarskiej służ-
by – Polskie Koleje Państwowe. Podziękujemy Bogu i jego Matce za służbę duszpasterzy ko-

lejarzy, za ich przewodniczenie kolejarskiej wspólnocie prosząc o potrzebne łaski. Wraz z nami 
będą już tradycyjnie modlić się kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

Pielgrzymka rozpocznie się konferencją w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę 15 listopada  
o godz. 18.00, a zakończy ją uroczysta Msza św. w niedzielę 16 listopada o godz. 11.00. Uroczy-
stościom będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

 
Drodzy Kolejarze!

Dołóżcie starań, by w blasku świętości papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, wziąć 
udział tym modlitewnym spotkaniu u tronu Pani Jasnogórskiej z rodzinami, przy-

jaciółmi, w asyście pocztów sztandarowych. 
Niech Wasza obecność stanie się wymownym znakiem żywej wiary, w postawie 

służby i wierności dziedzictwu pokoleń i darem dla drugiego człowieka. Niech będzie 
świadectwem, że świętość jest dla ludzi zwykłych i prostych, borykających się z tru-
dami dnia codziennego, do czego zachęcał nas Święty Jan Paweł II.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie
     Krajowy Duszpasterz Kolejarzy 

        

Lublin, 2014 r.


