
 

ZAPROSZENIE 
 

IX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 
KIEROWCÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

          Sobota, 8 maja 2010 
 

 
Zgromadzeni przez MIVA Polska na Jasnej Górze 

chcemy wspólnie podziękować Bogu za bezpiecznie 
przejechane kilometry i prosić o dalszą opiekę w 
podróżach. Misjonarze polscy wdzięczni za okazywaną im 
pomoc w zakupie środków transportu modli ć się będą o 
bezpieczne podróże dla wszystkich dobrodziejów. 

Szczególną naszą troską jest bezpieczeństwo na 
naszych drogach, będziemy prosić wszystkich obecnych, aby 
jeździli roztropnie, byli życzliwi dla innych, „nie byli 
brawurowi w prędkości” (w myśl naszych dziesięciu 
przykazań dla kierowców). Hasło pielgrzymki: „Kierowcy i 

piesi świadkami miłości na każdej drodze”.  
W pielgrzymce wezmą udział nasi mistrzowie kierownicy, polscy misjonarze, dyrektorzy 

WORD-ów, instryktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, kierowcy, przyjaciele MIVA Polska 
 i zaproszeni goście.  

 
W programie pielgrzymki  
7 maja 2010 - w przeddzień Pielgrzymki 
- godz. 21:00 Apel Jasnogórski prowadzony przez Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska 
8 maja 2010 
- od godz. 8.00 w sali Ojca Kordeckiego otwarta będzie do zwiedzania wystawa MIVA Polska  
- godz. 8.30 – Sala Ojca Kordeckiego – spotkanie i konferencja dla kierowców 
- godz. 11.00 – Jasnogórski Ołtarz Ojczyzny - Msza Święta w kaplicy Obrazu Jasnogórskiego  
w intencji wszystkich podróżujących po naszych drogach –  przewodniczy Ks. dr Marian Midura – 
Krajowy Duszpasterz Kierowców 
- godz. 12.00 - Zawierzenie kierowców opiece Pani Jasnogórskiej i Św. Krzysztofa 
- godz. 12.15 - Poświęcenie pojazdów na parkingach wokół Jasnej Góry  
- godz. 13.30 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich – za wszystkich, którzy zginęli na drogach 

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego - Pan Andrzej Szklarski na zakończenie Mszy świętej skieruje apel do polskich 
kierowców. 

 
Serdecznie zapraszamy na Jasną Górę oraz do duchowej łączności, aby 

wspólnie modlić się za kierowców i wszystkich związanych z ruchem drogowym oraz 
wspierać się dobrymi radami i zachęcać do roztropnej i bezpiecznej jazdy. 

 
Ks. Jerzy Kraśnicki        Ks. Marian Midura 
dyrektor MIVA Polska      Krajowy Duszpasterz Kierowców 

Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę 2009 


