Akcja Św. Krzysztof 2011
Pomoce liturgiczne

PODZIĘKUJ PANU BOGU
ZA BEZPIECZNE PODRÓŻE
PODARUJ 1GR ZA 1KM
BEZPIECZNEJ JAZDY
NA ŚRODKI TRANSPORTU
DLA MISJONARZY

Środki transportu dla misjonarzy

Św. Krzysztof, patron kierowców i podróżujących jest jednym z tych świętych, o
których niewiele wiemy, większość informacji czerpiemy z podań i legend. Z pewnością był
on jednak postacią historyczną. Wiadomo, że pochodził z Azji Mniejszej, prawdopodobnie z
prowincji rzymskiej Licji – dzisiejsza Turcja – gdzie poniósł śmierć męczeńską za panowania
cesarza Decjusza, około 250 roku. Jedna z legend głosi, że przez wiele lat służył pogańskim
możnym tego świata, a nawet szatanowi. Kiedy jednak zetknął się z nauką Chrystusa, przyjął
chrzest. Pokutując za swój grzeszny żywot, postanowił osiedlić się nad Jordanem i przenosić
przez rzekę pielgrzymów, idących ze wschodu do Ziemi Świętej. I tu zaczyna się
najpiękniejsza część legendy o św. Krzysztofie. W trakcie jedne z przepraw, niosąc na
plecach dziecko, na środku Jordanu poczuł ogromny ciężar przekraczający jego siły. Bliski
utopienia usłyszał głos: Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat.
Stąd też imię świętego – Christoforos – niosący Chrystusa.
Jako swojego patrona czcili Świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i
pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców, a jego wizerunek zdobi wiele
pojazdów mechanicznych, które błogosławi się w dniu 25 lipca, bądź 31 maja (Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny) lub 29 września (św. Rafała), lub 2 października (Świętych
Aniołów Stróżów), albo w innym odpowiednim dniu.

Przykazania dla kierowców MIVA Polska:
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój,
więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę –
umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.
Boże pobłogosław naszej podróży.
Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.
Boże prowadź!
Święty Krzysztofie, módl się za nami!
Modlitwa kierowcy
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą
płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się
przyczyną kalectwa czy śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich,
którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym
kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy
bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością
Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen

MIVA Polska - Akcja św. Krzysztof 2011
Materiały pomocnicze do liturgii z okazji wspomnienia św. Krzysztofa
i parafialnego poświęcenia pojazdów i błogosławieństwa Kierowców.

Wprowadzenie do Liturgii
Stajemy dzisiaj wokół ołtarza jako użytkownicy dróg, posiadacze i kierowcy
pojazdów mechanicznych. Jesteśmy świadomi jak wielkie dobrodziejstwo stanowią one
w naszym codziennym życiu. Zdajemy sobie również sprawę z faktu, jak wielkim
wyzwaniem jest ogromny rozwój motoryzacji oraz jak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla
człowieka on niesie.
Prosimy dzisiaj, aby Chrystus otoczył błogosławieństwem nas i nasze pojazdy na wszystkich
drogach, które przemierzamy. Niech te pojazdy pomagają nam przybliżać się do Boga – celu
naszej życiowej podróży! Niech w naszych rękach będą bezpieczne dla otoczenia i pomagają
nam lepiej wypełnić przykazanie miłości bliźniego! Niech towarzyszy nam wstawiennictwo
i opieka św. Krzysztofa – patrona podróżujących – Niosącego Chrystusa, abyśmy potrafili
innym nieść Chrystusa i Jego miłość.
Podziękujmy też Bogu za każdy bezpiecznie przejechany kilometr i za Bożą opiekę
w naszych podróżach! A z okazji poświęcenia pojazdów i błogosławieństwa kierowców
wspomóżmy według naszych możliwości polskich misjonarzy, którym MIVA Polska służy
pomocą w zdobywaniu środków transportu!

Do aktu pokutnego
Przygotowując nasze serca do uczestnictwa w tej liturgii warto w dniu dzisiejszym zrobić
sobie rachunek sumienia wg dekalogu kierowcy:
1. Czy nie jestem egoistą na drodze?
2. Czy nie jestem ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi na drodze?
3. Czy pamiętam o modlitwie, kiedy wyruszam w drogę?
4. Czy jestem życzliwy wobec pieszych?
5. Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę?
6. Czy dbam o stan techniczny pojazdu, czy zapinam pasy?
7. Czy brawurą nie zagrażam życiu ludzi?
8. Czy pomagam potrzebującym na drodze?
9. Czy przestrzegam przepisów drogowych?
10. Czy szanuję pracę naszej Policji?
Jakim jestem kierowcą?
Panie, który przemierzałeś ziemskie drogi na palestyńskiej ziemi,
zmiłuj się nad nami.
Chryste, który wędrując głosiłeś Królestwo Boże i obdarzałeś spotkanych ludzi
miłosierdziem, zmiłuj się nad nami.
Panie, który jesteś nam Drogą prowadzącą do Ojca w Niebie,
zmiłuj się nad nami.

Sugestie do homilii
Cechą współczesnego świata jest niezwykły rozwój motoryzacji. Wolnorynkowe gospodarki ten
proces napędzają. W Polsce ostatnie dwadzieścia lat przyniosło ogromny skok w tym rozwoju. W ciągu
zaś ostatnich dziesięciu lat tylko liczba samochodów osobowych wzrosła z ponad 10 mln do prawie
17 mln (dane Instytutu Transportu Samochodowego). Rozwinęła się i rozwija cała infrastruktura
związana

z transportem. Choć daleko od oczekiwań i potrzeb, polepszyła się i polepsza sieć dróg.

„Technika – napisał papież Benedykt XVI w Encyklice Caritas in Veritate (69) - pozwala panować nad
materią, zmniejszyć ryzyko, zaoszczędzić trudu, polepszyć warunki życia. Odpowiada ona na tę samą
celowość pracy ludzkiej: w technice, przestrzeganej jako dzieło własnego geniuszu, człowiek uznaje
samego siebie i urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. (…) Ukazuje ona człowieka i jego aspiracje do
rozwoju, wyraża skłonność człowieka do stopniowego przezwyciężania pewnych uwarunkowań
materialnych. Dlatego technika wpisuje się w przykazanie uprawiania i doglądania ziemi (por. Rdz 2,15),
którą Bóg powierza człowiekowi.”
Tak też jest i z motoryzacją. Jednakże, trzeba to podkreślić, że rozwój motoryzacji, mimo
wielkiego dobrodziejstwa jakim jest dla człowieka, niesie też i ogromne zagrożenie. Wystarczy tylko
wziąć pod uwagę liczbę wypadków drogowych, które mają miejsce każdego dnia w naszym kraju. Tylko
w ubiegłym roku 2010 wydarzyło się ich w Polsce prawie 39 tys. Zginęło w nich 3907 osób, wśród nich
1236 pieszych. Rannych zaś zostało prawie 50 tys. Te liczby nie pokażą nam nigdy pełnego rozmiaru
tragedii na drogach. Bolesne skutki tych tragedii sięgają daleko i głęboko. Idą w głąb ludzkiego życia
i ludzkich serc.
Dlatego też tak niezwykle ważne jest, aby sprawa bezpieczeństwa na drogach nie była tylko
sprawą niektórych, ale sprawą nas wszystkich. Korzystając bowiem z dróg wszyscy jesteśmy narażeni
na ryzyko i niebezpieczeństwo. Wiele tragedii byłoby do uniknięcia, gdyby nie zabrakło rozwagi, gdyby
nie brawura i lekkomyślność, gdyby nie nadmierna prędkość,

gdyby nie lekceważenie zasad

bezpieczeństwa na drogach, gdyby nie brak trzeźwości za kierownicą.
Jako ludzie wierzący nie możemy być obojętni na te sprawy. Nie możemy obwiniać tylko innych i
zrzucać na innych ciężar odpowiedzialności. Kierując wzrok ku postaci św. Krzysztofa, który jest
czczony jako patron kierowców i podróżujących, musimy troszczyć się o etos kierowcy – chrześcijanina,
musimy dbać o wzajemny szacunek na drodze, o trzeźwość i życzliwość. Trzeba zauważyć w drugim
człowieka. Należy pamiętać o ludziach starszych, niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystach
na naszych drogach. Przypomina o tym Krajowe Duszpasterstwo Kierowców odwołując się do hasła:
Kierujmy się miłością na drodze.
Umiłowani w Chrystusie! Nasze podróżowanie, nasze korzystanie z dobrodziejstwa transportu, nasz
czas za kierownicą, nasze poruszanie się po drogach powinno iść dalej niż koncentrowanie się jedynie
na tym, by nikomu nic się nie stało. To nie tylko sprawa troski o bezpieczeństwo na drogach,

aby uniknąć wypadków i tragedii. Ono powinno mieć wymiar ewangelizacyjny. Najlepiej oddaje to motto
MIVA - Stowarzyszenia wspierającego misjonarzy w środki transportu: Niesiemy Chrystusa.
Czyż korzystając z pojazdów, odbywając krótsze czy dłuższe podróże, nie mamy wystarczająco
wiele okazji by nieść innym Chrystusa poprzez nasz gest, słowo, uśmiech, życzliwość, pomoc
potrzebującym? Czyż i my nie mamy okazji, aby pomóc słabszym, chorym, tym z naszych rodzin,
sąsiedztwa czy innym spotkanym na drodze? Tylu starszych i w podeszłym wieku mieszka w Polsce
w regionach wiejskich. Chcą być w kościele na Mszy św., potrzebują zrobić zakupy czy udać się
z wizytą do lekarza. Często nie dociera tam prawie wcale publiczny transport. Liczą na pomoc
najbliższych i sąsiedzką. Miejmy wrażliwe i otwarte serce.
A cóż powiedzieć o tak wielu misjonarzach i misjonarkach? W ich życiu i pracy pojazdy
mechaniczne są niezbędnym narzędziem niesienia ludziom światła Ewangelii. Dają one nowe
możliwości służenia i pomagania bliźnim. Tak jak Maryja „poszła z pośpiechem w góry” do swojej
starszej już krewnej Elżbiety by podzielić się radością Zwiastowania oraz by służyć i być wsparciem
w potrzebie, tak misjonarze dzięki pojazdom mogą „przyśpieszyć kroku” i pokonywać duże odległości po
trudnych drogach w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej czy Oceanii, by gromadzić wspólnoty na modlitwie,
słuchaniu Słowa Bożego i „Łamaniu chleba”; by nieść ludziom potrzebną pomoc; aby być z nimi w ich
trudach życiowych, wskazując na Tego, który jest źródłem ich nadziei, wiary i miłości. Ludzie w dalekich
misyjnych stacjach (outstations) oczekują z utęsknieniem na Mszę św. i na inne Sakramenty.
Katechumeni, róże grupy parafialne, rodziny, młodzież potrzebują duchowego wsparcia do dalszego
zaangażowania. Chorzy czekają na dowóz leków do misyjnych szpitali i innych ośrodków pomocy
medycznej. Inni znowu chorzy potrzebują szybkiego transportu do lekarza, aby ich życie było
uratowane. A cóż powiedzieć o centrach dożywiania prowadzonych przez misjonarzy w regionach
ubóstwa i konfliktów dla ludzi pozostawionych samym sobie? Misjonarze nie odmawiają im pomocy. Są
dla nich znakiem, że świat nie zapomniał o nich, że Bóg troszczy się o swoje dzieci.
Drodzy w Panu! Dziś prosząc o błogosławieństwo dla kierowców, i ich pojazdów i zawierzając Bogu
przez wstawiennictwo św. Krzysztofa wszystkie nasze podróże pomyślmy o naszych misjonarzach. W
ich imieniu MIVA Polska prosi o wdzięczną pomoc składając jako podziękowanie za bezpieczne
kilometry nasz 1grosz za 1 km na środki transportu dla polskich misjonarzy. O. Alojzy Chrószcz z
Kamerunu napisał ostatnio do MIVA Polska: „Każdy kilometr przejechany po misyjnych drogach
samochodem zakupionym dzięki MIVA, przypomina mi o wszystkich tych, dzięki którym Ewangelia
będzie mogła docierać do każdej wioski. Modlę się za wszystkich ofiarodawców.”
Św. Krzysztofie, módl się za nami! Boże, prowadź nas zawsze bezpiecznie do celu naszej
wędrówki, aż wreszcie dojdziemy do celu, którym Ty sam jesteś. Amen.
Opr. ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska

Wezwania do modlitwy wiernych
Pełni ufności w Bożą opiekę i opatrzność skierujmy do Boga nasze prośby i potrzeby:
1) Za Ojca świętego, Benedykta XVI, wszystkich Biskupów i Kapłanów i Diakonów, aby z mocą głosili
światu orędzie Ewangelii o Królestwie Bożych. Ciebie prosimy ...
2) Za wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby z oddaniem, z odwagą i miłością Chrystusową
wypełniali powierzoną im misję ewangelizacyjną. Ciebie prosimy ...
3) Za dzieło MIVA Polska służące misjonarzom w zdobywaniu środków transportu, aby rozwijało się
i rosło dla dobra Kościoła powszechnego. Ciebie prosimy …
4) Za wszystkich dobrodziejów misjonarzy, kierowców i Przyjaciół MIVA Polska, aby cieszyli się
Bożym błogosławieństwem, opieką Matki Bożej i św. Krzysztofa w czasie całego życia. Ciebie
prosimy ...
5) Za wszystkie służby na naszych drogach: Policjantów, Drogowców, Strażaków, Ratowników
Drogowych, Służbę Zdrowia, aby służąc bliźnim znajdowali zrozumienie i wsparcie od ludzi a Bóg
im błogosławił. Ciebie prosimy ...
6) Za kierowców i wszystkich użytkowników dróg, aby Bóg zachował ich od nietrzeźwości, brawury,
lekkomyślności, egoizmu i agresji, które prowadzą do nieszczęść, tragedii i śmierci na drogach.
Ciebie prosimy ...
7) Za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej i św. Krzysztofa, aby nasze drogi były bezpieczne, a ich
użytkownicy okazywali sobie życzliwość i zawsze kierowali się zasadami chrześcijańskiej miłości.
Ciebie prosimy ...
8) Za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili się cieszyć perłą Ewangelii i dzielić się tą radością
ze spotkanymi braćmi i siostrami na drogach naszego życia. Ciebie prosimy ...
Panie nasz Boże, prosimy Cię o pomoc i opiekę, abyśmy dobrze i rozsądnie posługiwali się
naszymi pojazdami. Ojcze Wszechmogący, błogosław naszym podróżom, spraw abyśmy jeździli
bezpiecznie i szczęśliwie docierali do celu. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt zawierzenia kierowców Jasnogórskiej Matce
Zawierzamy Ci, Matko Jasnogórska, wszystkich kierowców, aby na trasach swojego
pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich. Spraw, aby zawsze chronili
i pomagali. Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia
i śmierć.
Zawierzamy Ci, Matko tych, co służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach:
lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców.
Zawierzamy Ci, Maryjo, wszystkich misjonarzy i ich podróże, po drogach i bezdrożach
świata. Prowadź ich, Maryjo, bezpiecznie po misyjnych ścieżkach; oddalaj od nich
niebezpieczeństwa.
Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, naucz nas swojego widzenia Boga
i wszystkich spraw, abyśmy byli świadkami Ewangelii Jezusa, naszego Zbawiciela. Pani
Jasnogórska, wspomagaj nas na naszych drogach! Bądź nam zawsze Opiekunką i Orędowniczką!

MIVA – Mission Vehicle Association (stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków
transportu). Idea MIVA pochodzi od o. Pawła Schulte OMI, który założył ją w 1927 roku.
Od 1949 roku istnieje w Austrii z siedzibą w Stadl–Paura k. Linza. MIVA istnieje także
w wielu innych krajach. MIVA Polska powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Działa
jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Jej celem jest pomoc polskim
misjonarzom w zakupie środków transportu.

Projekty MIVA Polska zrealizowane w 2010 roku
W 2010 roku MIVA Polska zrealizowała ze środków zebranych w Akcji św. Krzysztof
ogółem 46 projektów i przekazała pomoc na zakup następujących pojazdów:
35 samochodów (19 – Afryka, 11 – Ameryka Płd., 5 – Azja),
2 ambulanse (Rwanda), 1 bus (Kirgistan),
8 motocykli (2 – Ameryka Płd. 6 – Afryka),
24 rowery dla katechistów (Togo i Tanzania).
Z pomocy MIVA Polska skorzystało – 15 misjonarzy Fidei Donum (księża diecezjalni),
18 misjonarzy zakonnych, 11 sióstr zakonnych, 2 misjonarki świeckie.
Na te pojazdy MIVA Polska przekazała łączną sumę 236 500 Euro. Łączna wartość tych
pojazdów uwzględniająca pomoc innych podmiotów organizacji misyjnych to ok. 710 tys.
Euro.
Oczekujący wsparcia od MIVA Polska z tegorocznej Akcji św. Krzysztof 2011 m.in.
Pomocy w zakupie samochodu terenowego, pick-up’a lub osobowego dla swoich misji,
parafii lub ośrodków potrzebują polscy misjonarze m.in. w następujących krajach:
Ekwador – El Pangui (ks. A. Juszczęć FD); Ekwador – Manabi, Portoviejo (ks. D. Miąsik
FD); Boliwia – Cochabamba (s. J. Przybył, Służebnice Ducha Św.);Boliwia(o. L. Włodarczyk
OFM); Argentyna – Martin Coronado (o. K. Bochnak OFM); Argentyna – Misja San
Vincente, Misiones; Chile – Quepe (o. J. Dolny SVD); Peru – San Ramon (ks. J. Majka
i ks. G. Pańczyk, obaj FD Kielce); Brazylia MA– Moncao, Vicena(Siostry Józefitki); Zambia
– Monze, Chiikuni (o. G. Karas SJ, College of Education); Zambia – Lufubu (ks. Cz.
Leńczuk SDB); Peru – San Pedro Apostol, Iquitos; Zambia - Chawama Community, Lusaka
(Siostry Misjonarki św. Rodziny); Kenia – Misja Subukia (o. K. Szulc OFM Conv);
Kamerun – Douala (Catholic Technical College „De la Salle”, br. M. Sitkiewicz FCP);
Uganda – Luweero(o.M. Warzecha OFMConv); Madagaskar – Mahanoro, Tamatave (o. M.
Ochlak OMI); Madagaskar – Mampikony, Port-Berge(o. M. ApiecionekCSSp); RPA – GraffReinet, De Aar (ks. K. Gabryel SCJ); RPA – Umzinkulu, Lourdes (ks. M. Wojciechowski,
Koinonia) oraz Mahobe (Siostry Służebniczki); Papua NG – Wabag (ks. P. Zajko FD);
3 motocykle potrzebne są do: Peru – Iquitos (G. Filonowicz, misjonarka świecka); Boliwia –
Cochabamba (ks. Wojciech Błaszczyk FD); RCA – Bouar (A. i Z. Styruła, misjonarze świeccy)
12 Rowerów do Zambii – Mpunde, Lusaka (ks. J. Krzysztoń FD);
Silnik do łodzi motorowej – Madagaskar (o. J. Klatka CM).
Na misjach pracuje ponad 2100 polskich misjonarzy i misjonarek w 94 krajach świata.
W swojej pracy potrzebują bardzo ważnego narzędzia jakim jest środek transportu:
samochód, motocykl, łódź, barka, motorówka, rower a nawet zwierzę pociągowe, dzięki
którym mogą docierać do ludzi i pomagać im. Większość misjonarzy pracuje w krajach
misyjnych należących do tzw. Trzeciego Świata. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc,
którą organizuje MIVA.

MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW
 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.
KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (Lb 6,24-26)
 Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Amen.
 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą
łaską.
Amen.
 Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
Amen.
Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn,
+ i Duch Święty. Amen.
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