Drodzy i Czcigodni Siostry i Bracia!
Każdego niemal dnia słyszymy o tym, jak wielu ludzi ginie w
wypadkach na naszych drogach. Ludzie wierzący nie mogą być obojętni
na ten wielki narodowy problem. Aby to zmienić, zwracamy się do
naszych kierowców, pieszych i rowerzystów z apelem i zapraszamy do
wspólnej modlitwy. Niedziela 3-go kwietnia 2011 r. to: „Dzień
szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po
naszych drogach!”
Na naszym plakacie i logo, widnieje postać wielkiego Polaka Jana Pawła II. Sługa Boży a za
niedługo błogosławiony patrząc na nas z nieba woła o wzajemne poszanowanie, życzliwość i miłość
na jego ojczystej ziemi, szczególnie do tych co są na drogach! A na naszych drogach mimo pewnej
poprawy w statystykach jest dalej bardzo niebezpiecznie: „Niestety, w roli kierowców - wielu z nas
zachowuje się jak poganie. Wieszamy w samochodach różańce, wozimy wizerunki świętych,
przyklejamy na karoserie znak pierwszych chrześcijan - rybę, a jednocześnie nie szanujemy bliźnich
- innych użytkowników dróg, jesteśmy egoistami, klniemy, wykonujemy obraźliwe gesty,
lekceważymy przepisy ruchu. Takie zachowania to grzech, z którego katolik powinien się spowiadać
i zdecydowanie dążyć do poprawy”! (z apelu do kierowców). W tym roku Biskupi Śląscy w odezwie
do kierowców napisali: „Pragniemy przypomnieć, że każde świadome przekroczenie przepisów
ruchu drogowego, a więc narażanie na niebezpieczeństwo życia własnego lub innych ludzi jest
grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu”.
Życie ludzkie porównywane bywa często do drogi - żyć to znaczy być w drodze. Bycie w drodze
zaś wiąże się z różnymi uciążliwościami, ale jest też szansą potencjalnego rozwoju człowieka. Któż
bardziej niż kierowcy, mijający z mniejszym lub większym pośpiechem, wioski i miasta, domy i
ogrody, sklepy i pola doświadcza tego, iż jako ludzie jesteśmy pielgrzymami na tym świecie i „nie
mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13, 14).
Każdy kierowca ma coś z nomady, a żywot nomady jest trudny i wymagający; szczególnie w
Polsce, dużym kraju tranzytowym, który nie posiada wystarczającej ilości dróg, a te, które ma są
często zatłoczone i w nader opłakanym stanie. Wymaga to od kierujących nie tylko sporych
umiejętności technicznych, ale też wielu cnót osobistych, oraz szczególnej gorliwości w
przyzywaniu opieki Bożej Opatrzności i wstawiennictwa św. Krzysztofa. Powołane, przez
Konferencję Episkopatu Polski, Krajowe Duszpasterstwo Kierowców pomaga polskim
użytkownikom dróg sprostać tym wyzwaniom. Nam - wszystkim użytkownikom dróg potrzebne jest
pogłębienie życia religijno-duchowego i uwrażliwienie na nadprzyrodzony wymiar bycia w drodze.
(Bp Wiktor Skworc- Książeczka Kierowcy)
W drodze rzadko bywa się samemu - przeważnie dzieli się ją z innymi ludźmi. Sztuką jest widzieć
we współużytkowniku drogi swego bliźniego - siostrę i brata. Głoszone przez Duszpasterstwo
Kierowców motto: „Kierujmy się miłością na drodze”, trzeba realizować na każdym odcinku
wspólnej trasy i przyoblekać w praktykę konkretnych postaw, zachowań oraz wzajemnej modlitwy.
Braterstwo kierownicy każe okazywać wszystkim życzliwość i dobroć; być cierpliwym,
przewidującym i uczynnym. Niech starsi, bardziej doświadczeni kierowcy stają się przykładem dla
młodszych i mniej zaprawionych adeptów kierownicy. Pismo Święte poucza bowiem: „Mąż, który
podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie” (Syr 34,
9). Miarą wszelkich odległości jest dystans dzielący człowieka od jego domu, bo drogi istnieją

głównie po to, aby człowiek wracał nimi do domu. Niech więc ta chrześcijańska wspólnota drogi
pomaga wszystkim i zawsze w radości osiągać cel podróży i w zdrowiu wracać do domu.
Już za niewiele dni Sługa Boży Jan Paweł II, będzie ogłoszony błogosławionym, to Boży mąż,
który tak wiele podróżował, niosąc wszystkim miłość i pokój. Nasz wielki Rodak nie bez powodu
zwany był Papieżem Pielgrzymem. W czasie swego pontyfikatu przebył ponad 1,6 miliona
kilometrów; to tak jakby 40 razy okrążył świat i czterokrotnie pokonał odległość między Ziemią, a
Księżycem. Niech nasze poruszanie się po drogach stanie się wyrazem hołdu, składanego przez
polskich kierowców polskiemu Papieżowi, który tak często był w drodze. Wyrazem wdzięczności
kierowców za bezpiecznie przejechane kilometry, za jazdę bez wypadku jest pomoc polskim
misjonarzom w zakupie środków transportu w ramach akcji MIVA Polska - składając jako
podziękowanie 1 grosz za 1 kilometr, bowiem samochód na misjach jest pierwszym środkiem
ewangelizacji. Uczestniczący w akcji MIVA Polska niech mają świadomość wielkości swego
zaangażowania, bo wielka to sprawa pomagać nieść innym Boga.
Przyzywajmy więc orędownictwa św. Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców, ale też
pamiętajmy o tym, że chrześcijanin siadając za kierownicę zawsze jest trzeźwy, kieruje się miłością
na drodze. To miłość jest w chrześcijaństwie najważniejsza. Miłość do drugiego człowieka i tego na
drodze, którego nie muszę za wszelką cenę wyprzedzić. Miłość do tych, co jadą ze mną, by nie
spotkało ich coś złego, miłość do pieszych, do rowerzystów i wszystkich spotkanych na drodze.
W naszym kraju stale pogłębia się kult św. Krzysztofa, patrona kierowców, to odpowiedź na
postępujący rozwój motoryzacji, ale temu musi towarzyszyć również pielęgnowanie i pogłębianie
etosu kierowcy! - Drodzy Kierowcy, Piesi, Motocykliści i Rowerzyści – dlatego wraz z Waszymi
Duszpasterzami zwracamy się do Was wszystkich: niech modlitwa do św. Krzysztofa, jego obrazek,
breloczek zobowiązują nas zawsze do czynów miłości – bo ona musi kierować naszym
chrześcijańskim życiem, także naszym poruszaniem się po drogach! Niech przez to nasze drogi stają
się bezpieczne a my zachowując Boże Przykazania, zachowując przepisy ruchu drogowego stajemy się lepszymi ludźmi, prawdziwymi chrześcijanami na każdej drodze życia.
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Plakaty, listy oraz materiały edukacyjne przekazujemy bezpłatnie - przygotowane i druk został
współfinansowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(Ministerstwo Infrastruktury).

