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Z historii MIVA
Początki MIVA1 wiążą się z postacią pochodzącego z Niemiec zakonnika ze Zgromadzenia
Oblatów Maryi Niepokalanej ojca Pawła Schulte OMI (1896-1975). To właśnie on stał się założycielem
MIVA. Misje były jego życiową pasją. Oprócz tego był pasjonatem latania, stąd też nazywano go
„Latającym ojcem”. Inspiracją i motywem do rozpoczęcia dzieła wyposażenia katolickich misjonarzy
w nowoczesne środki transportu było boleśnie przeżyte w 1925 roku doświadczenie śmierci młodego
misjonarza, pracującego w ówczesnej Południowo – Zachodniej Afryce, dzisiejszej Namibii, wśród
ludów Ovambo, ojca Otto Fuhrmanna OMI, który był dobrym kolegą ojca Pawła z lat dzieciństwa
i młodości. Ojciec Otto niespodziewanie ciężko zachorował w czasie jednej z wypraw misyjnych. Aby
dotrzeć do najbliższego szpitala wieziono go najpierw wozem ciągniętym przez woły, a potem tragarze
nieśli chorego na prowizorycznych noszach. Cała podróż trwała pięć dni. Niestety, pomoc przyszła za
późno. Ojciec Otto umiera mając zaledwie 30 lat. Wtedy o. Schulte rozważając całe wydarzenie
w duchu postanawia sobie: „Sieć komunikacyjna na misjach musi zostać zmotoryzowana. Czas karawan
ciągniętych przez woły oraz psich zaprzęgów, tak malowniczy – jakby się mogło niektórym wydawać
– przeminął. Ale misjonarze nie mogą wystarać się sami o drogie środki komunikacji. Musi więc
w rodzinnym kraju powstać organizacja, która zbiera środki na motoryzację pracy misyjnej”. Od tego
czasu dążył do powstania takiej organizacji, która ostatecznie została założona w 1927 roku ze swoją
siedzibą w Kolonii. Otrzymała ona nazwę MIVA (Mission Vehicle Association). Mottem nowo założonej
MIVA było hasło: „Naprzeciw Chrystusa, na ziemi, na wodzie i w powietrzu”(Obviam Christo terra
marique et in aera).
W okresie drugiej wojny światowej tą ideą o. Schulte zainteresował się w Austrii, pochodzący
z małego miasteczka Stadle-Paura, świecki katolik, ojciec rodziny, Karl Kumpfmüller, który na rowerze
z prostym aparatem do wyświetlania filmów misyjnych i ulotkami misyjnymi objeżdżał okolicę i zapalał
ludzi do pomocy misjonarzom w zakupie pojazdów na misje. W zbieranie środków początkowo
zaangażował młodzieżowe grupy kolędników tzw. „Sternsinger”, stąd też został nazwany „kolędującym
dziadkiem”. Później inicjuje i tworzy kampanię zwaną „Akcja św. Krzysztof – 1 grosz za 1 szczęśliwie
przejechany kilometr”(Christophorus Aktion), aby móc realizować założone cele pomocy misjonarzom.
MIVA Austria została zatwierdzona przez austriackich biskupów i oficjalnie założona w roku 1949.
MIVA powstała także w innych krajach, m.in. w Szwajcarii, Holandii, Anglii, Słowenii, Korei,
Polsce, Australii. Są to organizacje działające niezależnie, choć współpracujące ze sobą. MIVA Polska
powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 20002.
Co to jest Akcja Św. Krzysztof?
Akcja św. Krzysztof jest to apel, z którym zwraca się MIVA do Kierowców i użytkowników
pojazdów mechanicznych, aby jeździli ostrożnie i bezpiecznie, a w duchu wdzięczności Bogu
za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku na środki transportu
dla misjonarzy. Akcja ta jest prowadzona z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców
i podróżujących. W parafiach odbywa się wtedy coroczne poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo
kierowców ze zbiórką na pomoc misjonarzom.

1

Przedruk za: J. Kraśnicki, MIVA Polska i pomoc polskim misjonarzom w Brazylii, w: B. Kieżel, Ewangelizacja i Afrobrazylijczycy, Białystok 2014, s. 176-177.

Liturgia Mszy Św. za Kierowców i Podróżujących
z okazji obchodów 15. Tygodnia św. Krzysztofa
(z parafialnym błogosławieństwem Kierowców i poświęceniem pojazdów)
Wprowadzenie do liturgii
Gromadzimy się wokół ołtarza w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świętujemy Jego
nieustanną obecność z nami i Jego niezgłębioną miłość do każdego człowieka i dziękujemy Bogu
za troskę o człowieka i wszystkie Jego potrzeby, zarówno ziemskie jak i nadprzyrodzone. W duchu
tego Bożego „zatroskania” otaczamy dziś – z okazji 15. Tygodnia św. Krzysztofa – naszą serdeczną
modlitwą wszystkich kierowców i podróżujących. Z wiarą prosimy o opiekę i błogosławieństwo
Boże na każdą naszą podróż, chociażby tę krótką i codzienną, by dobry Bóg zachował nas
od niebezpieczeństw, a zwłaszcza wypadków drogowych.
Podziękujmy Bogu za każdy pojazd, który posiadamy lub mamy do dyspozycji. Nade wszystko zaś
bądźmy wdzięczni za każdą szczęśliwą podróż, za uchronienie nas od wypadków. W duchu tej
wdzięczności weźmy dziś udział w Akcji św. Krzysztof i podarujmy 1 grosz za każdy kilometr
bezwypadkowej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Niech nasz pomoc ułatwi misjonarzom
pracę i niesienie Dobrej Nowiny ludziom na krańcach świata.

Do aktu pokutnego
Aby nasza modlitwa i uczestnictwo w świętej liturgii mogło być miłe Bogu i owocne dla nas,
z pokorą uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, winy i zaniedbania. Dziś zapytajmy siebie
szczególnie o to, czy troszczymy się o zasady bezpiecznego podróżowania? Jak korzystamy
z naszych dróg i pojazdów? jakimi jesteśmy kierowcami?
Przepraszajmy Boga przede wszystkim:
 za egoistyczne używanie pojazdów, często jedynie dla zaspokojenia swoich zachcianek
i zaniedbywanie służby i pomocy bliźnim w potrzebie,
 za grzechy brawurowej i nieodpowiedzialnej jazdy i stwarzanie zagrożenia dla zdrowia
i życia swojego oraz innych użytkowników dróg,
 za grzechy nietrzeźwości za kierownicą i za pijanych kierowców, zwłaszcza tych, którzy
spowodowali ciężkie wypadki drogowe,
 za zapominanie o modlitwie przed i po podróży oraz brak wdzięczności za dar pojazdów
i szczęśliwe podróże,
 za agresywne i obraźliwe słowa i gesty wobec innych użytkowników drogi i kierowców,
 za brak dobrego świadectwa podczas podróży.
(chwila ciszy)
Panie Jezu, który okazywałeś miłosierdzie spotkanym na drodze,
zmiłuj się nad nami.
Chryste, który niesiesz pocieszenie smutnym i przygniecionym ciężarem życia,
zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, który uczysz nas drogi życia prowadzącej do prawdziwego szczęścia,
zmiłuj się nad nami.

Homilia z okazji XV Tygodnia Św. Krzysztofa (16. Niedziela zwykła A)
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Drodzy kierowcy i użytkownicy pojazdów!
Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Mateusza zaprasza nas do zastanowienia się
nad tym jak wygląda niebo. Nauka Kościoła mówi nam, że niebo jest celem naszego życia,
że wysiłki duchowe, ale i te codzienne powinny zawsze być skoncentrowane na tym, by pewnego
dnia, po śmierci, osiągnąć cel, by znaleźć trwałe miejsce w Domu Ojca.
Pismo św. podsuwa nam dziś kilka obrazów, które mają nam przybliżyć to czym to niebo jest,
byśmy pomyśleli jaką jest rzeczywistością.
Bardzo intrygujący jest początek przypowieści "o chwaście" – jak zatytułowana została ona
w Biblii: "Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej
roli." Zobaczmy, niebo podobne jest nie do ziarna, ale do człowieka, który sieje ziarno, który sieje
dobre ziarno!
Często, gdy mówimy o życiu wiary, o praktykach życia chrześcijańskiego, koncentrujemy się
na walce z grzechem, na tym, by pokonać pokusy, czy – zapożyczając dzisiejszego ewangelicznego
obrazu – wyplenić zło. Niektórzy widząc wiele zła na świecie idą znacznie dalej i powątpiewają
nawet w to, czy Bóg w ogóle istnieje.
Na pewno powinniśmy zmagać się z naszymi słabościami, upadkami. Powinniśmy też dbać
o to, by inni również dbali o swoje sumienie. Oczywiście, powinniśmy walczyć ze złem, jednak
dzisiaj Jezus w przypowieści zwraca uwagę, że nie to jest najważniejsze. Gdy słudzy gospodarza
sugerują, że pójdą na pole i wyplenią chwasty, zniszczą zło, by dobre ziarno pszenicy mogło
spokojnie wzrastać, gospodarz im odpowiedział: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem
z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa". Z jednej strony Bóg daje szansę
na nawrócenie grzesznikom, a z drugiej chroni całe dobro. Nie decyduje się poświęcić choćby
najmniejszego dobra, by zwyciężyć zło. Również nas zachęca do tego byśmy bardziej zadbali
o rozwój dobra wokół nas, niż tylko o zwalczanie zła.
Dzisiejsza niedziela, z racji bliskiego już wspomnienia św. Krzysztofa (25 lipca), rozpoczyna
15. Tydzień św. Krzysztofa jako czas szczególnej troski o bezpieczną jazdę. Odnosząc
się do przesłania z dzisiejszej Ewangelii, abyśmy bardziej chronili każde dobro, może zamiast
narzekać, że źle się dzieje na naszych drogach i ograniczyć się do podawania statystyk wypadków
i ofiar, zamiast jedynie powtarzać, że tak wielu piratów drogowych, którzy zagrażają
bezpieczeństwu na drodze i życiu ludzi, zamiast stwierdzać, że tak wielu kompletnie ignoruje
zasady ruchu drogowego, zamiast biadolić, że tak wielu nietrzeźwych kierowców, może lepiej
zacząć okazywać większą życzliwość na drodze, w słowach, czynach i gestach!? Sobie samym, w
sumieniu przed Bogiem należy stawiać większe wymagania i mieć więcej wewnętrznej dyscypliny,
tak jak uczył nas św. Jan Paweł II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.
Innymi słowy, wprowadzajmy wszędzie w czyn pierwsze i najważniejsze przykazanie: przykazanie
miłości i „kierujmy się miłością na drodze”, jak przypomina nam motto Krajowego Duszpasterstwa
Kierowców. Wysiłek każdego z nas na rzecz wspólnego dobra, z pewnością przyniesie owoce.
Najbliższy tydzień to również okazja, by wesprzeć polskich misjonarzy, którzy zwykle
po bezdrożach Afryki, Ameryki Południowej, Oceanii czy Azji docierają do ludzi z Dobrą Nowiną
o Jezusie Chrystusie. Dziękując Panu Bogu za każdorazowy nasz powrót z podróży do domu,
za bezwypadkową jazdę, za zakup nowego samochodu czy motocykla, pomyślmy również o tych,

którzy – dosłownie jak św. Krzysztof (jego imię w j. greckim "christoforos” oznacza „niosącego
Chrystusa”) – niosą Chrystusa wielu ludziom. Głoszą im Ewangelię, ale również dbają o ich byt
materialny i duchowy. Prowadzą szkoły, ośrodki alfabetyzacji, domy dziecka, domy opieki, ośrodki
dożywiania, szpitale, przychodnie i dyspensaria, aby wraz z imieniem Jezusa Chrystusa przynosić
zwyczajne chrześcijańskie wsparcie.
Każdy z nas na mocy chrztu świętego jest wezwany do bycia świadkiem wiary, do bycia
misjonarzem. Każdy jest dziś zaproszony do włączenia się w wielkie dzieło misyjne przez wsparcie
działalności polskich misjonarzy. MIVA Polska – organizacja na rzecz misyjnych środków transportu
od lat prowadzi akcję "1 grosz za 1 km" jazdy bez wypadku. To swoistego rodzaju podziękowanie
Bogu za bezpieczną drogę, ale również pomoc w zakupie niezbędnego w pracy misyjnej pojazdu.
Jak bardzo jest to ważne możemy usłyszeć od samych misjonarzy:
"Misja Matki Bożej w Basoko w Demokratycznej Republice Konga posiada obecnie 98 kaplic
dojazdowych w tropikalnym lesie, które rozrzucone są w promieniu 150 km. Brak odpowiednich
środków lokomocji oraz ilość pracy sprawia, że najbardziej oddalone wioski możemy odwiedzić
dwa lub trzy razy w roku. Tutejsze drogi w okresie deszczowym stają się trudno dostępne
ze względu na powalone drzewa i zerwane mosty. Dzięki waszemu wsparciu i waszym ofiarom
nasza misja wzbogaciła się o nowy motocykl, który doskonale sprawdza się w tutejszych
warunkach i pozwala nam sprostać wymogom pracy duszpasterskiej. Dziękuję Wam za to. – pisze
ks. Zbigniew pracujący w Republice Demokratycznej Konga.
"Dzięki Państwa pomocy kupiliśmy samochód terenowy i już w czasie wakacji letnich w
Peru mogliśmy zorganizować codzienne półkolonie dla dzieci z kilku wiosek, na które podwoziliśmy
je samochodem. Aby drogą przez góry dojść z wioski Pomacancha (w której mieszka spora część
naszych uczniów) do naszej parafii św. Marii Magdaleny w Marco potrzeba ponad dwóch godzin.
Od marca powracamy także do projektów „Aniołowie Misji”, które mają na celu dotarcie do dzieci
i młodzieży z najodleglejszych wiosek w naszej parafii ze wsparciem w postaci artykułów szkolnych,
drugiego śniadania czy ubrań, a także prowadzenia katechez i zajęć rozwijających. Samochód
to tutaj niezbędne narzędzie pracy" – dzieli się pani Magdalena, misjonarka świecka z Peru.
Łącznie, dzięki wszystkim osobom wspierającym projekty misyjne prowadzone przez MIVA
Polska, tylko w ubiegłym 2013 roku udało się zakupić 41 samochodów, 9 motocykli, 2 karetki, 20
rowerów, 1 traktor i 1 skuter śnieżny.
Za każdym razem misjonarze zapewniają o swojej modlitewnej wdzięczności. "Ogarniam
gorącą modlitwą wszystkich darczyńców MIVA Polska. Zobowiązuję się także do odprawiania Mszy
św. za dobrodziejów, szczególnie za kierowców z prośbą o bezpieczne podróże w każdą Pierwszą
Sobotę Miesiąca przez jeden rok, rozpoczynając od 1 lutego 2014 r." – pisze ks. Zbigniew,
pracujący w diecezji Kimberley w RPA. "Zapewniamy o modlitwach w Waszych intencjach
i ofiarowanych Mszach świętych" – w imieniu Dominikanek z Yaounde w Kamerunie pisze s. Alina.
Taka wdzięczność jest powszechna.
"Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli"
– mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Każdy z nas, również Ty, możesz włączyć się w wielkie dzieło
siania dobrego ziarna Słowa Bożego, również Ty możesz przez modlitwę i wsparcie materialne, stać
się misjonarzem i dołączyć do błogosławionych, których "stopy niosą Dobrą Nowinę" o zbawieniu.
Odwagi!
Autor homilii: ks. Witold Lesner

Wezwania do modlitwy wiernych
Zgromadzeni na wspólnej modlitwie przy Ołtarzu Chrystusa z okazji Tygodnia Św. Krzysztofa,
z gorącą wiarą i ufnością przedstawmy Ojcu Niebieskiemu nasze prośby i potrzeby:
1. Za Papieża Franciszka, wszystkich Pasterzy Kościoła, aby z odwagą i miłością rozsiewali
ziarno Słowa Bożego w świecie. Ciebie prosimy ...
2. Za misjonarzy i misjonarki, aby całym sercem wypełniali misyjny nakaz Chrystusa
głoszenia Ewangelii na krańcach świata i nie zniechęcali się trudami. Ciebie prosimy ...
3. Za kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych oraz wszystkich użytkowników dróg,
aby zawsze unikali lekkomyślności, brawury i nietrzeźwości. Ciebie prosimy ...
4. Za wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół MIVA Polska, którzy wspierają misjonarzy
w zdobyciu środków transportu, aby cieszyli się szczególnym Bożym błogosławieństwem,
zdrowiem i opieką Matki Bożej i św. Krzysztofa. Ciebie prosimy ...
5. Za wszystkie służby na naszych polskich drogach i wszystkich związanych z ruchem
drogowym, szczególnie Policjantów, Strażaków, Służbę Zdrowia, aby towarzyszyła im Boża
opieka i błogosławieństwo i spotykali się ze zrozumieniem ze strony ludzi. Ciebie prosimy ...
6. Za zmarłych misjonarzy, dobrodziejów misji, tych którzy ponieśli śmierć w wypadkach
drogowych oraz naszych bliskich zmarłych, aby Pan okazał im swoje miłosierdzie i przyjął
do grona zbawionych. Ciebie prosimy…
7. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy z pomocą Niepokalanej Matki Maryi i św. Krzysztofa
potrafili nieść dobro innym i być świadkami miłości Boga. Ciebie prosimy ...
Panie nasz Boże, wielbimy Cię i dziękujemy za każdą bezpieczną podróż. W Tobie pokładamy
naszą ufność i mocno wierzymy, że Twoja łaska zawsze będzie nas wspierać. Prosimy o to przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa poświęcenia pojazdów i błogosławieństwa kierowców


Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
 Pan z wami.
I z duchem twoim.
Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę
nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw,
aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra
człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców
i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich
nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu
kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca
i Syna + i Ducha Świętego.
Amen.

PROŚBY MISJONARZY O POMOC W ZAKUPIE POJAZDÓW MISYJNYCH
REALIZOWANE DZIĘKI AKCJI ŚW. KRZYSZTOF 2014
Z AFRYKI:

s. Barbara Kiraga FMA – Kongo Brazzaville, diec. Pointe-Noire, samochód terenowy; bp Adam Musiałek SCJ – RPA,
De Aar – samochód osobowy; s. Karolina Pasek OSB – Tanzania, Mtwara – skuter; ks. Stanisław Tymoszuk – diecezja
siedlecka – Czad, N'Djamena – łódź z silnikiem; o. Eleuteriusz Klimczak OFM – D.R.Kongo, Kamina – samochód terenowy;
ks. Przemysław Niedźwiecki SMA – Tanzania, Arusha – motocykl; ks. Marek Ciebień MIC – Rwanda, Ruhengeri
– samochód terenowy; o. Rafał Smoła CSSp – Sierra Leone, Freetown – motocykl; o. Paweł Mazurek MAfr – Zambia,
Chipata – samochód terenowy; ks. Piotr Kemnitz MSF – Madagaskar, Morombe – samochód terenowy; o. Paweł Opioła
MCCJ, Zambia, Chipata – samochód terenowy; o. Fryderyk Jaworski OCD – Burundi, Bujumbura – samochód terenowy;
ks. Wacław Stencel – archidiecezja katowicka – Zambia, Monze – samochód terenowy; ks. Paweł Rawski MIC – Kamerun,
Doume – samochód terenowy; o. Mirosław Wołodko SVD – Togo, Lome – samochód terenowy; o. Andrzej Leśniara SJ
– Zambia, Monze – samochód terenowy; s. Tacjana Perszon MSF – Tanzania, Dar Es Salaam – samochód terenowy;
s. Rafaela Nałęcz FSK – Rwanda, Kibeho – samochód terenowy; o. Henryk Marciniak OMI – Madagaskar, Fianarantsoa
– samochód terenowy; o. Bogusław Dąbrowski OFMConv. – Uganda, Kasana-Luvero – ambulans; ks. Maciej Oset
– archidiecezja częstochowska – Jamajka, Kingston of Jamaica – samochód terenowy, ks. Piotr Wojnarowski SDB
– Ghana – motocykl; s. Maksymiliana Rusin SSpS – Ghana, Goaso – samochód terenowy; ks. Marek Paszek
– archidiecezja katowicka – Zambia, Kabwe – samochód terenowy; ks. Mariusz Misiorowski FD – archidiecezja
gnieźnieńska – Kamerun, Doume – samochód; o. Dariusz Marut CSSp – Madagaskar, Mampikony – motocykl; s. Iwona
Szatkowska SSpS – Botswana – busik.
Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ:

ks. Tomasz Wajdzik – diecezja rzeszowska – Peru, Huancayo – samochód terenowy; ks. Robert Płachta SAC – Wenezuela,
Caracas – samochód osobowy; s. Seweryn Matyasik OFM – Argentyna, Puerto Iguazu – samochód terenowy; ks. Janusz
Wielgos – archidiecezja częstochowska – Ekwador, Portoviejo – samochód terenowy; ks. Paweł Stanios – archidiecezja
katowicka – Peru, Iquitos – motocykl; o. Mariusz Mielczarek SVD – Boliwia, La Paz – samochód terenowy; ks. Szymon
Melerowicz – archidiecezja katowicka – Peru, Iquitos – motocykl; ks. Adam Rudnicki – archidiecezja częstochowska
– Argentyna, Alto Valle del Rio Negro – samochód osobowy; ks. Józef Przybysz – diecezja włocławska – Argentyna,
Anatuya – samochód terenowy; ks. Wojciech Adamczyk SCJ – Urugwaj, Montevideo – motocykl; Nina Kuniszewska
– misjonarka świecka – diecezja świdnicka – Peru, San Ramon – motocykl.
Z AZJI, OCEANII, BLISKIEGO WSCHODU, ARKTYKI:

ks. Marek Woldan – archidiecezja częstochowska – Papua Nowa Gwinea, Mendi – motocykl; o. Łukasz Zając OMI
– Arktyka Kanadyjska, Churchil-Hudson Bay – skuter śnieżny; s. Benigna Okupniak CSSE – Izrael, Jerozolima – busik;
s. Aniela Żółtek SM – Kazachstan, Astana – samochód terenowy; ks. Zbigniew Bigda – diecezja warszawsko-praska
– Kazachstan, Astana – samochód osobowy; ks. Jan Krzyściak SCJ – Filipiny, Cagayan de Oro – motocykl.
Rowery i motorowery dla katechistów – pomocników misjonarzy (zob. www.miva.pl/aktualnosci/224-uczynek-wiary)
s. Weronika Popowska SFB – Rwanda, Byumba – 6 rowerów i 2 motorowery; s. Marta Litawa SAC – Rwanda, Gikongoro
– 8 rowerów i 1 motorower; ks. Andrzej Mądry CR – Tanzania, Mwanza – 12 rowerów; s. Lucylla Lasoń SMI – Tanzania,
Tunduru-Masani – 8 rowerów; s. Klaudia Olejniczak SMI – Tanzania – Tunduru-Chikukwe – 15 rowerów; s. Dominika
Kazimierczuk CSSF – Kenia, Embu – 15 rowerów; s. Ewa Małolepsza CSA – Kamerun, Doume Abong-Mbang – 21
rowerów, o. Paweł Mazurek MAfr – Zambia, Chipata – 6 rowerów; s. Aldona Wysocka SSpS – Togo, Kara – 10 rowerów;
ks. Jakub Szałek – diecezja bydgoska – Czad, Lai – 17 rowerów; ks. Witold Oparcik CM – Madagaskar, Farafangana – 13
rowerów; s. Józefa Franke, Służebniczka Śl.- Kamerun, Morana-Mokolo – 10 rowerów, ks. Ludwik Wawrzeczko MSF
– Madagaskar, Morondawa – 19 rowerów; ks. Marek Gizicki – archidiecezja krakowska – Tanzania, Arusha – 12
rowerów; br. Piotr Michalik OFMCap. – RCA, Bouar – 10 rowerów, ks. Janusz Pociask SMA – Tanzania, Shinyanga – 15
rowerów; o. Roman Janowski SVD – Zambia, Livingstone – 5 rowerów; s. Wiktoria Rejmer ZSJM – Boliwia, Oruro – 6
rowerów; s. Mariola Furgała FDC – Boliwia, Prelatira de Aiquile – 15 rowerów i 1 motorower; ks. Piotr Wojtala FD
– diecezja opolska – Boliwia, Vicariato Nuflo de Chavez – 5 rowerów; ks. Tomasz Godlewski – diecezja rzeszowska
– Gwatemala, Wikariat Apostolski Peten – 6 rowerów; ks. Wiesław Hus CSMA – Dominikana, Santo Domingo – 10
rowerów, 2 motorowery.

W imieniu misjonarzy wszystkim, którzy biorą udział w Akcji św. Krzysztof
BÓG ZAPŁAĆ!
Niniejsza publikacja przeznaczona do użytku wewnętrznego
Przygotowanie i opracowanie: ks. Jerzy Kraśnicki, ks. Zbigniew Sobolewski, ks. Witold Lesner, Marta Ładyko
Druk: Zakład Poligraficzny w Mielcu

POMOC MIVA Polska POLSKIM MISJONARZOM W 2013 ROKU
Zostało zrealizowanych 55 próśb od misjonarzy z 26 krajów świata. Przekazane fundusze – 1.355 089 zł na:
41 samochodów, 2 ambulanse, 9 motocykli i skuterów, 20 rowerów, 1 traktor, 1 skuter śnieżny
 Afryka – 30 projektów – przekazana suma: 145 050 euro
 Ameryka Płd. – 20 projekty – przekazana suma: 116 680 euro
 Azja i pozostałe – 5 projektów – przekazana suma: 5 500 euro
Wartość całkowita tych projektów to 1.042 240 euro.
Zrealizowane projekty według przynależności kościelnej: księża FD – 15; siostry
zakonne – 15; księża i bracia zakonni – 23; świeccy misjonarze – 2.
Ogółem wpłaty z parafii w 2013 roku wyniosły: 1.561 900 zł 89 gr
Serdeczne ‘Bóg Zapłać’ za ofiary z Akcji św. Krzysztof przekazane w 2013 roku

W DRODZE DO IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO 2015
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne
w Polsce organizują w dn. 12-14 czerwca 2015 r. IV Krajowy Kongres Misyjny.
Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązuje
do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”. Wiara jest źródłem radości,
pobudzającej do trudu misyjnego. Kongres zaprasza do refleksji
nad posoborowym zaangażowaniem misyjnym Kościoła. Służy umocnieniu
jedności środowisk misyjnych oraz ich zgodnej współpracy na rzecz misji.
Patronem
Kongresu
został
św.
Jan
Paweł
II,
największy
ze współczesnych misjonarzy. Poprzez podróże apostolskie Papież docierał
do niezliczonych rzesz ludzi, ucząc o Chrystusie i zapraszając do wspólnoty
wiary. Jest autorem encykliki „Redemptoris missio”, potwierdzającej
aktualność misyjnego zaangażowania Kościoła. Papież uczył, że wszyscy w
Kościele są misjonarzami. Na 2014 r. zostały zaplanowane działania przygotowawcze w diecezjach i parafiach.
Odbędą się sympozja oraz liczne spotkania modlitewne i formacyjne. 16 X 2014 r. oraz 12 VI 2015 r. odbędą się
konferencje naukowe na UKSW. Na 13 VI 2015 r. zaplanowano spotkania kongresowe dzieci, młodzieży i dorosłych
w trzech warszawskich parafiach. 14 VI zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie
oraz w kościołach parafialnych w całej Polsce.

MISYJNY DOM FORMACYJNY W JASTRZĘBIEJ GÓRZE
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaprasza wszystkich kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich do Misyjnego
Domu Formacyjnego w Jastrzębiej Górze zapewniając wspaniałe warunki do odpoczynku i modlitwy.
Położony nad samym morzem Dom misyjny dysponuje bazą noclegową dla 40 osób. Posiada kaplicę, refektarz,
pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienkami. Jest idealnym miejscem na rekolekcje indywidualne i wspólnotowe,
dni skupienia, spotkania formacyjne oraz wypoczynek. Dom wspiera polskich misjonarzy.
Misyjny Dom Formacyjny
ul. Klonowa 16, 84-104 Jastrzębia Góra
Tel. (058) 674-96-04 Fax: (058) 674-98-08
edom-misyjny@wp.pl, www.adgentes.misje.pl
Odpowiedzialny: Marcin Drewa, tel. kom. 662-026-066

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy
ul. Byszewska 1, skr. poczt.112, 03-729 Warszawa 4, tel: +48 22 678 59 83; fax: +48 22 743 95 27
PeKaO SA I/O Warszawa 69-1240-1037-1111-0000-0691-6802
biuro@miva.pl, www.miva.pl

