
na Jasną Górę, na którą Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza  
wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami

XXXVII OGÓLNOPOLSKA  
PIELGRZYMKA KOLEJARZY

Lublin 2020 r.

Pielgrzymujemy do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski z przesła-
niem „Obronić wiarę narodu w ramionach Jasnogórskiej Pani”. 

U stóp Jasnogórskiej Pani będziemy dziękować za nauczanie i świadectwo życia 
naszych wielkich przewodników na ścieżkach wiary – św. Jana Pawła II, Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będziemy prosić, by przykład posługi 
mocarzy ducha bezkompromisowo wskazujących znaczenie fundamentalnych war-
tości i świadczących o nich swym życiem sprawił, abyśmy jako wspólnota kolejarska 
dawali przykład naszej chrześcijańskiej tożsamości. Macierzyńskiej opiece Maryi za-
wierzymy nasze Rodziny i Polskie Koleje – miejsce kolejarskiej służby. Ufamy, że wraz 
z nami będą modlić się kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

Pielgrzymka rozpocznie się konferencją w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę  
7 listopada o godz. 18.00, a zakończy uroczystą Mszą św. na Szczycie Jasnej Góry  
w niedzielę 8 listopada o godz. 11.00. Naszej modlitwie w tym roku będzie prze-
wodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki.

Drodzy Kolejarze!
Dołóżcie starań, by wziąć udział w tym modlitewnym spotkaniu. Przybądźcie do 

Matki Bożej Częstochowskiej w asyście pocztów sztandarowych. Trwa narodowa  
i ogólnoświatowa kwarantanna, która ogranicza nasze radosne świętowanie. Niech 
więc Wasza obecność będzie świadectwem wierności i przynależności do Chry-
stusa i Jego Matki oraz potwierdzeniem słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych  
2 czerwca 1979 r. w Warszawie – „Człowieka bowiem nie można do końca zrozu-
mieć bez Chrystusa”. Ta oczywista prawda powinna być obecna w sercach wszyst-
kich Polaków, dlatego przychodzimy tutaj by zrozumieć, by odczytać, jak dzisiaj oca-
lić i obronić wiarę Narodu. Mamy tak wiele przykładów w naszej historii, kiedy wiara 
Narodu była skuteczna w ocaleniu wolności, a szturm modlitwy i zawierzenia Maryi 
prowadziły do zwycięstwa. Pragniemy prosić o błogosławieństwo we wszystkich 
sprawach, które dotyczą całego kolejarskiego środowiska, a także by dać świadec-
two, jako chrześcijanie w dzisiejszym świecie.  

     Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

                                                      Krajowy Duszpasterz Kolejarzy 
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