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Do  

Przewielebnych Księży Proboszczów 
Archidiecezji Wrocławskiej  

 
w atmosferze rodzinnego święta, przy urokliwej – jak na połowę listopada – pogodzie 

dopełniły się w minioną sobotę i niedzielę, 16. i 17. listopada, uroczystości związane doroczną – 36. 
– pielgrzymką Kolejarzy na Jasną Górę. Obok wszystkich naszych, ważnych nadziei, do wspólnego 
dziękczynienia i treści spotkania wpisane zostało wspomnienie 40. rocznicy 1. Pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski oraz ćwierćwiecze posługiwania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. 
We wspólnocie zgromadzonych bardzo wielu Kolejarzy polskich, z Białorusi i Słowacji nadto, przy 
obecności Sekretarza Stanu ds. Kolei w Ministerstwie Infrastruktury, Prezesów Spółek i Zakładów 
Grupy PKP S.A., reprezentowane było również nasze środowisko wrocławskie.  

Jeśli wolno, bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do tej, wrocławskiej reprezentacji.  

Pielgrzymka Jasnogórska – jak co roku – niejako otwiera doroczne uroczystości ku czci 
Patronki Kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W naszym środowisku, pierwszym ich 
wydarzeniem będą spotkania organizowane przez ZOZ NSZZ Solidarność oraz PKP Cargo 
Dolnośląskiego Zakładu Spółki, zapraszające w piątek, 22. listopada o godz. 10.00 na Brochów.  

Niniejszym potwierdzam i dołączam się całym sercem do tego zaproszenia. 
Nade wszystko jednak chcę zaprosić do udziału w swojego rodzaju „koronie” i zwieńczeniu, 

wrocławskich obchodów Katarzyńskich, w najbliższą niedzielę,  
 

24. listopada 2019 roku o godz. 10.00, 
 

Gospodarzem tegorocznych obchodów będzie Kościół p.w. Św. Franciszka na ulicy 
Borowskiej.  
 

Bardzo będę rad gdy spotkanie to zbierze wszystkich nas, wrocławskich Kolejarzy, do udziału 
we wspólnej modlitwie. Nadzieje te przedkładam wszystkim P.T. Adresatom niniejszego pisma oraz 
każdemu ze współtworzących funkcjonowanie poszczególnych, wrocławskich P.T. Spółek PKP oraz 
Ich Związków Zawodowych. W tym duchu również wyczekujemy licznego udziału w modlitwie 
naszej Mszy św., zarówno pracowników, Ich Rodzin, jak i odpowiadających za Zarząd w poszczegól-
nych P.T. Firmach i Strukturach PKP oraz innych, przyjaznych nam P.T. Osób i Instytucji.  

W bardzo szczególny sposób proszę, zapraszam i liczę na obecność kolejowych – i nie 
tylko kolejowych – pocztów sztandarowych.  

Imieniem Duszpasterstwa Kolejarzy Archidiecezji Wrocławskiej uprzejmie proszę o przekaza-
nie mieszkającym na terenie Parafii P.T. Przewielebnego Księdza Proboszcza, Kolejarzom i Ich 
Rodzinom, słów najserdeczniejszego zaproszenia do udziału w niedzielnej uroczystości ku czci 
Patronki Kolejarzy – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Ze słowami zaproszenia, nadto z nadzieją na życzliwą pomoc, łączę błogosławieństwo, 
wyrazy szacunku i podzięki wraz z zapewnieniem o pamięci w modlitwie 
 

 

 

 

 – kapelan 
  

 

 

 


