Warszawa, dn. 7.11.2012r.

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
W trzecią niedzielę listopada, 18.11.2012r., obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Wypadków Drogowych. MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do pamięci
i modlitwy w intencji ofiar wypadków oraz do okazywania troski osobom poszkodowanym na
drogach. Przy tej okazji MIVA Polska zachęca również do wsparcia projektu „Ratujemy życie –
misyjny ambulans”.
Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych został zapoczątkowany w 1993 roku z przez
angielską organizację Road Peace. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa
członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej
niedzieli listopada jako Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków
„Każdego roku, w tę niedzielę,
jesteśmy
zaproszeni
do
Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków
wspomnienia
ofiar
wypadków
drogowych i ich rodzin. W Polsce inicjatorem obchodów jest MIVA Polska
drogowych. Proszę Pana, aby przyjął
w swej miłości wszystkich, którzy
i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców.
tragicznie zginęli w wypadkach
Każdego dnia na świecie w wypadkach drogowych ginie 4 tys. osób, a
setki tysięcy zostaje rannych i poszkodowanych. Rocznie w wypadkach
drogowych na całym świecie ginie ponad 1,2 mln osób. Na polskich
drogach dziennie ginie aż 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych. Wielu z
nich pozostaje kalekami na całe życie i wymaga stałej opieki. Ci, którzy
przeżyli wypadki drogowe jak i ich rodziny noszą duchowe zranienia i
traumę po tragicznej stracie najbliższych.

drogowych,
powierzam
czułej
miłości Naszej Matki wielu rannych,
często trwale niepełnosprawnych,
także ich rodziny i apeluje do
wszystkich
o
okazanie
im
solidarności. Na koniec zachęcam
kierowców, aby odtąd okazywali
szacunek innym, poprzez ostrożną i
odpowiedzialną jazdę”.
Jan Paweł II - 17.11.2002

MIVA Polska, organizacja wspierająca misjonarzy w zakupie środków transportu, i Krajowe
Duszpasterstwo Kierowców pragnie zaprosić na Mszę Świętą w intencji ofiar i poszkodowanych w
wypadkach drogowych oraz ich rodzin w niedzielę 18 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie. W modlitwie wspomnimy również
zmarłych dobroczyńców misjonarzy i przyjaciół MIVA Polska. Mszę Świętą odprawi i homilię wygłosi
ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska.
W Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych rozdane zostaną odblaski dla pieszych i
rowerzystów przygotowane przez MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, oraz
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
W tym samym dniu przy pomniku Ofiar Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy
„Przejście” w Zabawie k. Tarnowa w sanktuarium bł. Karoliny Kózki 18 listopada br., o godz. 11.00
odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji ofiar. Uroczystości poprzedzą warsztaty dla rodzin
ofiar wypadków komunikacyjnych i przestępstw organizowane przez Stowarzyszenie „Przejście” w
dniach 16-18 listopada. Następnego dnia natomiast odbędzie się seminarium w Ośrodku
wychodzenia z traumy w Zabawie. Więcej informacji na www.przejscie.com.pl
Dyrektor MIVA Polska i Krajowy Duszpasterz Kierowców uwrażliwiają także na potrzebę wyrażania
zgody na użycie organów do przeszczepów w wypadku śmierci. Podpisane deklaracje pomagają w
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wykorzystaniu narządów osób tragicznie zmarłych, aby uratować życie innym.
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest okazją do wsparcia projektu
„Ratujemy życie – misyjny ambulans”. W listopadzie MIVA Polska wraz z misjonarzami w Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie poleca w modlitwie wypominkowej w czasie Koronki do Miłosierdzia
zmarłych śmiercią tragiczną w wypadkach drogowych, dobroczyńców MIVA Polska i członków ich
rodzin. Ofiary, przekazane do MIVA z okazji wypominek, przeznaczone są na pomoc w zakupie
ambulansu misyjnego do Afryki w Burkina Faso, który będzie służył do ratowania ludzkiego życia i
dawania świadectwa miłości chrześcijańskiej. Poniżej szczegóły prośby z Burkina Faso nadesłanej do
MIVA Polska:
Franciszkanie Konwentualni w Sabou prowadzą szpital z medycyną ogólną, laboratorium, apteką, centrum dla
dzieci niedożywionych, opieką nad chorymi na AIDS. Szpital rozrasta się w trybie zauważalnym i na dzień
dzisiejszy stanowimy już znaczący punkt na mapie infrastruktury sanitarnej Burkina Faso – wyjaśnia o. Tomasz
Kręt OFM Conv. Burkina Faso to kraj, w którym na drogach ginie wiele osób. Zdecydowana większość wyjazdów
interwencyjnych kierowana jest do poszkodowanych w wypadkach drogowych. Obecnie używana jest jedynie
bardzo już wysłużona, prawie 10-letnia Toyota Hilux 4x4, przekształcona na małą karetkę. Ma już sporo
uratowanych istnień na swoim koncie, ale też i wiele tysięcy kilometrów na liczniku, stąd konieczność zakupu
nowego ambulansu. Cała historia jest skomplikowana poprzez brak zainteresowania ze strony ministerstwa
zdrowia, który nie chce nam przyznać pomocy w formie karetki. Polecamy naszą sytuację waszej rozwadze i być
może znajdzie się rozwiązanie na kontynuowanie posługi ratowania życia – pisze misjonarz.

Ofiary na zakup misyjnego ambulansu można wpłacać na konto:
KOMISJA EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI
ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa 4, skr. poczt. 112
69 1240 1037 1111 0000 0691 6802
z dopiskiem: MIVA Polska - misyjny ambulans - ratujemy życie

MIVA Polska istnieje w Polsce od roku 2000. Działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
pomagając misjonarzom i misjonarkom w zdobywaniu środków transportu niezbędnych w ich pracy
misyjnej. Dzięki kierowcom, motocyklistom i wszystkim dobroczyńcom biorącym udział w lipcowej
„Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr” oraz „Wiosennej Akcji - Z
Ewangelią na motorze”, a także indywidualnym ofiarom przekazywanym do MIVA Polska, misjonarze
otrzymują pomoc na zakup samochodów terenowych i osobowych, motocykli, rowerów dla
katechistów, łodzi i silników do łodzi oraz innych potrzebnych pojazdów. W latach 2000 – 2011 z
pomocą MIVA Polska zostało zakupionych: 306 samochody, w tym 6 ambulansów i 3 busy do szkół
misyjnych, 64 motocykle, 139 rowerów, 7 łodzi, 6 silników do łodzi, 2 barki rzeczne, 1 traktor, 1
quad, 1 riksza oraz 2 konie.
W roku 2012 jest realizowanych ponad 50 kolejnych projektów zakupu różnego rodzaju pojazdów dla
misjonarzy. Są do głównie samochody terenowe i osobowe oraz motocykle potrzebne w pracy i
posłudze misyjnej w krajach Afryki i Ameryce Południowej.
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