
GAZETA OLSZTYŃSKA     DZIENNIK ELBLĄSKI 

PRZED NIEDZIELĄ

ks. Maciej 
Bartnikowski

Dlaczego jeden z uczniów
prosił Jezusa: Panie naucz
nas się modlić! Nie wiedział
jak rozmawiać z Bogiem?
Nie umiał? Chciał się upew-
nić, że modlitwa nie może
być gadaniem dla samego
gadania. Ma być konkretna,
osobista, pełna wiary i ufno-
ści, że zawsze i wszędzie moż-
na zwrócić się do Boga.
Na pewno modlitwa nie jest
łatwym zadaniem. Zwłasz-
cza, kiedy brakuje na nią
czasu, kiedy jest wiele in-
nych, pozornie ważniejszych
obowiązków na głowie.
Na pewno wielu ma przeko-
nanie, że modlitwa musi być
wyuczona, schematyczna.
Bo jak można rozmawiać
inaczej z Bogiem, jeżeli od
zawsze powtarzałem wy-
uczone, znane modlitwy.
Jezus uczy prostej modlitwy.
Pokazuje, że do Boga należy
wołać Ojcze, że modlitwa po-
winna zawierać wezwania,
dotyczące naszego codzien-
nego życia, problemów, sła-
bości: chleba powszedniego
dawaj nam, przebacz nam,
nie dopuść byśmy ulegli po-
kusie... Jezus pokazuje nam,
że przed Bogiem mamy sta-

wać jak dzieci przed Ojcem,
mamy rozmawiać z Nim
jak z najlepszym przyjacie-
lem, któremu można powie-
dzieć o wszystkim. Modlit-
wa, bowiem to nasze radości
i smutki, sukcesy i porażki.
To nasza codzienna rozmo-
wa z Bogiem, którego intere-
sują nasze sprawy: rodzin-
ne, zawodowe, osobiste, spo-
łeczne, który ma zawsze dla
nas czas, który chce nas słu-
chać i wysłuchać.
Dlatego Bogu trzeba mówić
prosto, zwyczajnie, od serca.
Dlatego Bogu trzeba się na-
rzucać, przypominać, cza-
sem posprzeczać. To od nas
zależy, czy mamy pragnie-
nie modlitwy. Czy chcemy
znaleźć czas na modlitwę?
Czy nasza modlitwa stanie
się instrukcją życia, źródłem
siły, ważnym elementem co-
dzienności?
Fryderyk Ozanam, francu-
ski krytyk literatury zapytał
Andre Ampera, wielkiego
uczonego: „Panie profesorze,
czy możliwe jest, aby tak
wielki człowiek jak pan jesz-
cze się modlił?” Amper odpo-
wiedział: „Synu, ja jestem
wielki tylko wtedy, gdy się
modlę”.
Niech, więc nasza codzienna
modlitwa — rozmowa z ko-
chającym Ojcem, której
nieustannie się uczymy —
czyni nas wielkimi w oczach
Boga i zmienia nasze życie.

Prosto, zwyczajnie, od serca

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie
i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie,

naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje króle-
stwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy
dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy
każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli po-
kusie”. Dalej mówił do nich: „Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a koła-
czącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi
o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast
ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. (Łk 11,1-13)

W najbliższą niedzielę
przypada Dzień św.
Krzysztofa. Święto wieńczy
tydzień poświęcony
patronowi kierowców
i podróżujących. 
Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa trwa od 18 lip-
ca. Tydzień ten został za-
inicjowany przez MIVA
Polska, agendę działającą
od 2000 roku przy Komis-
ji Episkopatu Polski ds.
Misji. Hasłem tegorocz-
nych obchodów jest:
„Bądźmy świadkami Miło-
ści na drogach świata”.
MIVA Polska od początku
jest mocno zaangażowane
w poprawę bezpieczeństwa
na polskich drogach. 

Święcenia uzyskał 
w Hosianum

Wszystkie główne ogólno-
polskie inicjatywy kościel-
ne w tym zakresie są ro-
dem z MIVA Polska. To
przede wszystkim: Ogól-
nopolska Pielgrzymka Kie-
rowców na Jasną Górę,
Ogólnopolska Niedziela
Modlitw za Kierowców,
Tydzień św. Krzysztofa. Na
bazie dorobku MIVA Pol-
ska powstało w 2005 roku
Krajowe Duszpasterstwo
Kierowców, którego sze-
fem został ks. Marian Mi-
dura, który święcenia ka-
płańskie uzyskał
w olsztyńskim Hosianum. 

„Krzysie“ przed
dyskotekami

Ks. Midura jest mocno za-
angażowany w akcje zwią-
zane z bezpieczeństwem
na drogach. M.in. za jego
inicjatywą policjanci wrę-
czali podczas kontroli
„Ubezpieczenie u św.
Krzysztofa”. Jesienią,
w poprzednich latach, gdy
dni stają się krótsze, a po-
goda gorsza, krajowy dusz-
pasterz kierowców prze-
prowadził akcję „Krzyś od-
blaskowy”. Polegała ona na
rozdawaniu samoprzylep-
nych odblaskowych plakie-
tek rowerzystom, którzy
jesienią często są ofiarami
wypadków. Ks. Midura
wręczał też „Krzysie“ przed
dyskotekami. Chodziło nie
o to, aby pięknie świeciły
podczas tańca, ale o to,
żeby oznaczonej w ten
sposób osoby nie nakła-
niać do picia alkoholu.

— Niech będzie wiadomo,
że ktoś taki jest Krzysiem
— nie pije, bo ma bez-
piecznie zawieźć ludzi do
domu. Nie można bez
przerwy powtarzać, że tacy
Polacy są. Że dalej będą się
zabijać na drogach i nic
z tego sobie nie robić —
komentuje duchowny. 
Krajowy Duszpasterz Kie-
rowców rozpropagował
również wśród kierowców
dekalog dla tych, siadają za
kółkiem. To dziesięć przy-
kazań, które mają uświa-
damiać, że łamanie przepi-
sów drogowych, czy jazda
po pijanemu, to grzech.
— Nie było łatwo dotrzeć
z tym do świadomości
wiernych. Coraz więcej

biskupów mówi jednak
o tym z ambony, a za nimi
coraz więcej księży — cie-
szy się ksiądz.
Jednym z takich duchow-
nych, którzy apelują do
kierowców o bezpieczną
jazdę, jest ks. Stanisław
Pietkiewicz, proboszcz
parafii Najświętszego Ser-

ca Pana Jezusa w Olsztyn-
ku. W parafii, jak co roku,
odbędzie się święcenie
pojazdów. — Do jednych
te apele dotrą, do innych
nie, co widać w smutnych
statystykach — mówi.
Siadając za kółko trzeba

myśleć, bez brawury. 
W Olsztynku w niedzielę
również zostanie poświęco-
na kapliczka ufundowana
przez rajdowców. Bezpiecz-
ną jazdę mocno propagują
bowiem Krzysztof Hołow-
czyc i Jacek Czachor.

Święto wszystkich kierowców  

Święty Krzysztof, rzymski żołnierz, który po przyjęciu
chrztu zajął się przenoszeniem ludzi przez rzekę — wed-
ług legendy przenosił samego Chrystusa — jest patro-
nem podróżujących. Pod jego wezwaniem od dawna
święci się pojazdy. 

Patron kierowców i podróżujących

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.

Dekalog kierowcy
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Czy powiesz żonie, mężowi,
narzeczonej lub narzeczo-
nemu: „Nie będę okazywał
ci miłości, uwagi, serdecz-
ności, bo ty i tak wiesz, że
cię kocham”? Kto kocha
drugą osobę, pragnie z nią
przebywać, pragnie z nią
rozmawiać, poświęcać się
dla niej. Miłość wymaga,
aby się zatrzymać. Jeśli ko-
chasz, musisz dla swej mi-
łości znaleźć czas.
Narzeczona, która od
swego ukochanego coraz
rzadziej otrzymuje listy,
sms-y, czuje, że ich miłość
jest zagrożona. Zanik mod-
litwy, to zanik miłości wo-

bec Boga. Zanik modlitwy
to kryzys wiary, a ona prze-
cież karmi się modlitwą.
Gdy przestajemy się modlić,
duchowo marniejemy, aż
w końcu zamiera w nas
świat ducha, świat dobra,
prawdy i piękna, bo zry-
wamy ze źródłem tych war-
tości, z Bogiem.
Mamy się modlić nie po to,
by nie mieć grzechu, by wy-
pełniać religijny nakaz, ale
po to, by utrzymywać kon-
takt z Bogiem, by dzielić się
z Nim wszystkim, co mamy.
Mamy się modlić, by pięk-
nie i mądrze żyć.
bet
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Ks. Marian Midura jest mocno zaangażowany w akcje związane z bezpieczeństwem na
drogach Fot. Beata Szymańska

Nie pije, bo ma 
bezpiecznie zawieźć

ludzi do domu.
ks. Marian Midura


