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„W pewien sposób możemy powiedzieć, że od dnia chrztu każdy
z nas otrzymuje nowe imię, oprócz tego, które nadają nam mama
i tata, a tym imieniem jest „Cristoforo” [Krzysztof], wszyscy
jesteśmy Krzysztofami. Co to znaczy: wszyscy jesteśmy tymi,
„którzy niosą Chrystusa”. To imię naszej postawy, imię ludzi
niosących radość Chrystusa w miłosierdziu Chrystusa. Każdy
chrześcijanin jest Krzysztofem, to znaczy przynosi Chrystusa!”
(z Katechezy Papieża Franciszka, 30.01.2016)
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MATERIAŁY LITURGICZNE
na obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa
(z parafialnym błogosławieństwem kierowców i poświęceniem wszystkich pojazdów)

Wprowadzenie do liturgii
Gromadzimy się na Świętej Liturgii jako wspólnota ludzi obdarowanych przez Boga. On w
Chrystusie troszczy się o życie i zbawienie każdego człowieka. Chrystus daje nam samego siebie
w Uczcie Eucharystycznej, abyśmy przyjmując Go do swego serca i życia, mogli Go zanieść także
innym: zarówno tym, którzy są blisko, ale i tym – daleko, których nie znamy.
W Tygodniu św. Krzysztofa, który obchodzimy, chcemy pomóc naszym siostrom i braciom –
misjonarkom i misjonarzom, posługującym na całym świecie, którzy potrzebują środków
transportu, aby nieść Chrystusa. Podziękujmy Panu Bogu za szczęśliwie przejechane kilometry
i weźmy udział w Akcji św. Krzysztof 1 gr za 1 km na pojazdy dla polskich misjonarzy. Powierzmy
też Panu Bogu za wstawiennictwem św. Krzysztofa kierujących pojazdami i podróżnych
wypraszając dla wszystkich bezpieczne.

Akt Pokutny
Przygotowując nasze serca do świętej liturgii stańmy z pokorą przed Bogiem i uznajmy nasze
winy i grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Dzisiaj zapytajmy siebie,
jako uczestników ruchu drogowego, jakimi chrześcijanami jesteśmy na drodze: jako kierowcy,
motocykliści, rowerzyści czy piesi:
Czy będąc w drodze, w podróży, daję dobre świadectwo swojej wiary w Chrystusa? Czy
kierując pojazdem nie powoduję zagrożenia poprzez swoją lekkomyślność, brawurę,
nadmierną prędkość, nietrzeźwość, lekceważenie zasad i przepisów bezpieczeństwa
drogowego? Jak odnoszę się do innych użytkowników dróg, jak ich traktuję? Czy prowadząc
pojazd czuję się odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych? Czy okazuję użytkownikom
dróg życzliwość, szacunek i pomoc?
Panie Jezu, Posłuszny woli Ojca, który przyszedłeś na ziemię, aby nam objawić Bożą Miłość,
zmiłuj się nad nami
Chryste, Boski Nauczycielu drogi życia, prowadzącej pewnie i bezpiecznie do Domu Ojca
w niebie,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu, Źródło Miłosierdzia, który skruszonym grzesznikom przywracasz pokój serca
i radość życia,
zmiłuj się nad nami
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Homilia na XIX Tydzień św. Krzysztofa 2018
Zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać. – relacjonuje św. Marek
Ewangelista.
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
Z każdego fragmentu Ewangelii przebija troska Pana Jezusa o człowieka, o jego los doczesny
i wieczny. Wyczuwają to tłumy ludzi, którzy wędrują za Nim, spragnieni kontaktu z Nim, słuchania
Go, trwania przy Nim, nie zważając na trudy i niewygody. Można powiedzieć, że Boża miłość
promieniowała od Niego. Nawet miejsca ustronne, po drugiej stronie Jeziora Genezaret, które
miały służyć dla Niego i Apostołów na duchową i fizyczną regenerację, na modlitwę w
odosobnieniu, zapełniały się ludźmi. Chrystus dostrzegał wszystkie ludzkie potrzeby. Widział biedę
i cierpienia ludzi, bezradność i duchową pustkę…
W ślady Chrystusa poszło wielu oddanych Bożej sprawie. Jednym z nich był Ojciec Marian Żelazek
SVD ze Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego, którego przykład warto przywołać w 100 rocznicę
jego urodzin. Należy on do grona najbardziej zasłużonych polskich misjonarzy. W lutym tego roku
w Indiach rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Przez 56 lat, nieprzerwanie do swojej śmierci,
poświęcił się pracy misyjnej w Indiach. Przez pierwsze 25 lat pracował w dżungli wśród
koczowniczego ludu Adibasów, ludu pogardzanego przez innych Hindusów. Przemierzał setki
kilometrów, najpierw pieszo, potem rowerem, a później motocyklem, aby uczyć ich życia wiarą
chrześcijańską. Potem jego misją stało się święte dla Hindusów miasto Puri. W samym centrum
hinduizmu założył kolonię dla trędowatych, w niej szpital dla trędowatych, przychodnię lekarską,
pracownię ortopedyczną, kuchnię miłosierdzia. Pomagał trędowatym odzyskiwać godność ucząc
ich zawodu. Zorganizował w kolonii cegielnię, przędzalnię, pracownię krawiecką, staw rybny,
ogród warzywny, sad, kurzą fermę, aby jego podopieczni nie byli żebrakami. Powstała szkoła
integrująca dzieci zdrowe i chore i wiele innych dzieł. Swoją pracą zyskał wielkie uznanie wśród
wyznawców hinduizmu. Nazywali go czasem katolickim braminem. Jego siła i inspiracja pochodziła
z bliskości z Bogiem. Czasem mawiał: Największym zagrożeniem dla naszego życia duchowego jest
to, że możemy pracować dla Chrystusa, ale bez Chrystusa. Gdy zaniedbamy modlitwę, wszelkie
nasze wysiłki będą bezowocne. Dewizą życiową o. Żelazka były słowa: Nie jest trudno być dobrym,
wystarczy tylko chcieć…
Życie i praca o. Żelazka jest pięknym przykładem działania Boga w życiu i sercu człowieka,
poświęcenia dla innych i „spalania” się w służbie bliźnim, przejęcia się losem drugiego człowieka
i troski o jego zbawienie oraz pasji dla dzieła ewangelizacji świata.
Umiłowani w Panu!
Z okazji Tygodnia św. Krzysztofa kierowane jest do nas zaproszenie, aby włączyć się dzieło
ewangelizacji świata: „Z mocą ducha niesiemy Chrystusa”- to hasło tegorocznego Tygodnia.
Towarzyszymy głosicielom Ewangelii naszymi wzniesionymi do Boga rękami, z prośbą aby im
błogosławił, dodawał sił, chronił od zwątpienia; aby ich misyjne powołanie rozkwitało; aby ciągle
w ich sercach płonął ogień Bożej miłości.
Nie ograniczamy się jednak do duchowego wsparcia. Razem z MIVA Polska pomagamy w tym
czasie misjonarzom wspierając zakup środków transportu na misje. Są to istotne narzędzia w ich
posłudze na krańcach świata. Dla jednych takim narzędziem jest samochód, dla innych motocykl
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czy motorower, inni potrzebują łodzi motorowej. Angażujący się w pomoc rozwojową potrzebują
traktorów. Miejscowym katechistom potrzebne są rowery. W prośbach do MIVA misjonarze dzielą
się swoją codziennością:
Misjonarz w Kamerunie przy granicy z Czadem, o. Ludwik tworzy nową misyjną parafię, do której
należy 27 wspólnot dojazdowych z kaplicami leżących w promieniu do 60 km. Rozpoczęła się już
budowa kościoła. W wielu wioskach brakuje studni, ludzie biorą wodę z rzeki. Jest wielu uchodźców
z Czadu z powodu działań Boko Haram. Brakuje na miejscu właściwej opieki zdrowotnej. Wiele
osieroconych dzieci czeka na pomoc – wylicza misjonarz. Trudno jest bez pojazdu prowadzić pracę
ewangelizacyjną – konkluduje.
Misjonarz z wysp Oceanii pisze tak: Moja misyjna parafia Bariai z 30 wioskami znajduje się na
wyspie Nowa Brytania, otoczonej Morzem Bismarka. Warunki życia i pracy są bardzo trudne. Może
dlatego przez ostatnie 45 lat nie było tam księdza katolickiego. Połowa wspólnot leży wzdłuż linii
brzegowej i najłatwiej odwiedza się je łodzią motorową. Do innych wędruję się w góry pieszo.
W D.R. Kongo w Murambi przed ponad 20 laty Siostry Pallotynki na prośbę miejscowego biskupa
wybudowały Ośrodek Zdrowia ze szpitalem i salą porodową dla ponad 15-tysięcznej ludności
regionu. Prowadzimy również pracę charytatywną na odległych wioskach: odwiedzanie ludzi
ciężko chorych, zwłaszcza na gruźlicę, AIDS/HIV, kalekich, starsze osoby oraz przeprowadzamy
szczepienia dzieci w wioskach w odległości do 20 km. Codziennie górskimi wyboistymi drogami
pokonujemy dziesiątki kilometrów – pisze s. Maria.
Drodzy! Troska misjonarzy o człowieka niech się stanie też i naszą troską. Zapraszamy szczególnie
kierujących pojazdami do udziału w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany
kilometr na pojazdy misyjne. W ten sposób dajemy wyraz naszej trosce za misje. Dar złożony z
wdzięczności Panu Bogu za szczęśliwie przejechane kilometry umożliwia misjonarzom realizację
ich zadań, dzięki środkom transportu. Niech Bóg wynagrodzi za wszelką pomoc w latach ubiegłych.
Każdy pojazd zakupiony na misje nosi znak MIVA, który jest podziękowaniem dla wszystkich
Dobroczyńców. Misjonarze modlą się też za wszystkich dobroczyńców i kierowców w każdą 1 - szą
sobotę miesiąca.
W Tygodniu, któremu patronuje św. Krzysztof – opiekun i Patron kierowców i podróżnych
pamiętamy, jako ludzie wierzący, o sprawach ważnych dla kierowców i wszystkich użytkowników
dróg. Bezpieczeństwo na drogach to ważny temat, nad którym podejmujemy refleksję. Skłania nas
do tego przede wszystkim liczba wypadków i tragedii drogowych w Polsce i konsekwencje tych
wypadków, liczba ofiar i rannych. Skłaniają nas do tego także grzechy kierowców: gołym okiem
widoczne, lekkomyślne i nieodpowiedzialne zachowania wielu kierowców na drogach, brawura,
nadmierna prędkość, brak kultury drogowej i ciągle obecna nietrzeźwość za kierownicą.
Zwracajmy się często z tymi sprawami do Boga i módlmy się aby nasze postawy, także za
kierownicą, były godne chrześcijan, którzy cenią życie i chronią je, którzy nie narażają ani swego,
ani życia innych na niebezpieczeństwo. Kierujmy się miłością na drodze! Niech Duch Święty udziela
nam swego światła i uczy nas mądrości potrzebnej do dobrego życia i modrego korzystania z
pojazdów.
Święty Krzysztofie - Niosący Chrystusa, bądź nam wspomożycielem w naszym podróżach i pomagaj
nam szczęśliwie docierać do celu. Amen
Przygotował: ks. Jerzy Kraśnicki
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Modlitwa Wiernych
Z gorącą ufnością w dobroć i miłość Bożą oraz pomoc Ducha Świętego, przyzywając
wstawiennictwa św. Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących módlmy się szczerze
do naszego Pana Jezusa Chrystusa w intencjach Kościoła i świata, wszystkich kierowców
i użytkowników dróg oraz nas samych:
1. Dobry Pasterzu, polecamy Ci Papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby za
Twoim przykładem prowadzili Bożą owczarnię pewną drogą do wiecznego szczęścia.
Ciebie prosimy…
2. Panie Narodów, powierzamy Ci wszystkich misjonarzy i misjonarki, którzy niosą Dobrą
Nowinę wszystkim tym, którzy jeszcze nie poznali Twojej miłości. Wspieraj ich trud
i poświęcenie w służbie Ewangelii zbawienia. Ciebie prosimy…
3. Nagrodo dobrze czyniących, błogosław wszystkim, którzy troszczą się o misjonarzy
i wspierają ich pracę swoją modlitwą i ofiarą, szczególnie Dobrodziejom MIVA Polska.
Ciebie prosimy…
4. Drogo i Życie nasze, oddajemy w Twoje ręce wszystkich kierowców, motocyklistów,
rowerzystów i podróżujących po drogach. Chroń ich od wszelkich niebezpieczeństw
i spraw, aby z Twoją pomocą zawsze szczęśliwie docierali do celu. Ciebie prosimy…
5. Mistrzu, który przyszedłeś aby służyć, błogosław wszystkim służbom pracującym na
drogach, szczególnie policjantom, ratownikom drogowym i strażakom, a także
pracownikom instytucji i organizacji troszczących się o bezpieczeństwo na drogach,
Niech ich wspólne inicjatywy i wysiłki przynoszą obfite owoce. Ciebie prosimy…
6. Wiekuista Światłości, prosimy Cię, abyś przyjął do grona zbawionych naszych bliskich
zmarłych oraz tych, którzy ponieśli śmierć w wypadkach drogowych. Niech na wieki
radują się z Tobą w Niebie. Ciebie prosimy…
7. Panie, nasza ucieczko, bądź zawsze z nami na drogach naszego życia, byśmy potrafili się
dzielić dobrem z potrzebującymi i nieść innym światło Twojej Ewangelii. Ciebie
prosimy…
Panie nasz i Zbawicielu, ufamy w Twoją pomoc i błogosławieństwo. Bądź z nami w każdej
chwili życia i w naszych podróżach po drogach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Akt zawierzenia kierowców Pani Jasnogórskiej
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,
którzy 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! Amen
(Z Książeczki Kierowców, Kierujmy się miłością na drodze, Warszawa 2008)
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INNE MODLITWY I MATERIAŁY
DO DUSZPASTERSTWA KIEROWCÓW
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.

MODLITWY O POMOC DUCHA ŚWIĘTEGO
W ŻYCIU I KIEROWANIU POJAZDAMI
Modlitwa o dar mądrości
Duchu Święty, który ubogacasz mnie siedmiorakimi darami, proszę ubogać mój rozum darem
mądrości, która pozwoli mi odkryć, co jest w życiu najważniejsze.
Ucz mnie mądrego myślenia i działania, które będzie naznaczone miłością Boga i bliźnich.
Pomóż mi odróżniać to, co jest nieistotne, nieważne i zbędne w życiu, a odkrywać to, co
konieczne do zbawienia, szlachetne i piękne.
Oświeć mój rozum, bym w pełni pojął piękno Bożych przykazań i je starał się wypełniać
w mym życiu.
Ucz mnie dostrzegać dobro i zło, i pomóż, bym odróżniał pozorne i płytkie wartości od tych,
którym warto poświęcić życie.
Duchu Święty, poprzez dar mądrości prowadź mnie wiążąc mój umysł z sercem, realizm
z ideałami i odwagę z roztropnością. Amen.
(Mocą Ducha Świętego. Modlitewnik, Kielce 2018, s. 305.)
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Modlitwa o owoce Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna, obdarz mnie miłością, abym Cię godnie
kochał, a ludzi, mych braci ze względu na Ciebie.
Napełnij me serce radością i świętą pociechą. Daj mi łaskę pokoju, dla zupełnego uspokojenia
duszy mojej.
Obdarz mnie cierpliwością, dla spokojnego i wytrwałego znoszenia wszystkich doświadczeń
życiowych.
Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która uczyni mnie miłym dla wszystkich i
mądrości, abym umiał unikać grzechów i innym dobrze radzić.
Proszę Cię o łagodność, abym z pokorą wszelkie zło przyjmował. Umocnij mnie w wierze, abym
mocno trwał przy Słowie Bożym.
Niech będę skromny w zachowaniu i stroju, bym zawsze postępował przykładnie i budująco.
Proszę Cię o łaskę wstrzemięźliwości i czystości, bym zachował swe ciało w świętości, jaka
należy się świątyni Bożej.
Spraw, abym mając serce czyste zasłużył na oglądanie Cię w niebie razem z Maryją, aniołami i
świętymi. Tobie chwała na wieki. Amen.
(Mocą Ducha Świętego. Modlitewnik, Kielce 2018, s. 76.)

Akty strzeliste do Ducha Świętego
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie!
Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie!
Duchu Święty, Dawco daru mocy, umacniaj mnie!
Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną!
Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją niewiedzę!
Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w służbie Bożej!
Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu!
Duchu Święty, Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem!
Duchu Święty, prowadź mnie!
Duchu Święty, uchroń mnie od złego ducha!
Duchu Święty, przyjdź i ratuj mnie!
Przyjdź, Duchu Święty, i ogień miłości Twojej w nas zapal!
Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi!
O Duchu Prawdy, utwierdź nas w prawdzie!
Duchu Miłości, rozlej swą miłość w naszych sercach!
Duchu Pokoju, obdarz pokojem dni nasze!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Pocieszycielu, pociesz nas w strapieniach naszych!
Duchu Święty, umocnij mnie w pragnieniu dobra!
Duchu Święty, uświęć moje myśli, słowa i czyny!
Duchu Święty, zbaw nas swoją miłością!
(Mocą Ducha Świętego. Modlitewnik, Kielce 2018, s. 54.)
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Nabożeństwo Przebłagalne za grzechy kierowców
za wstawiennictwem św. Krzysztofa
Boże Dobry i Miłosierny, wzywając wstawiennictwa św. Krzysztofa, stajemy w pokorze
przed Tobą świadomi naszych osobistych grzechów i win. Ufamy jednak Twojej dobroci
i Twemu Miłosierdziu. Dlatego pragniemy Cię przebłagać za grzechy kierowców
i podróżujących którzy tak często łamią Twoje przykazania:
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
- za egoistyczne używanie pojazdów jedynie dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb
i zachcianek, zaniedbując służbę i pomoc bliźnim w potrzebie
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
- za grzechy brawurowej i nieodpowiedzialnej jazdy, za łamanie zasad i przepisów drogowych,
stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych korzystających
z dróg
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
- za grzechy nietrzeźwości i za pijanych kierowców, zwłaszcza sprawców wypadków drogowych
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
- za zapominanie o Tobie przed i w czasie podróży oraz brak wdzięczności za dar pojazdów
i za przebyte bezpiecznie podróże
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
- za niewłaściwe, agresywne i obraźliwe słowa i gesty wobec innych użytkowników drogi,
których spotkaliśmy na drodze
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
- za występowanie przeciwko największemu przykazaniu miłości Boga i bliźniego i brak
dobrego świadectwa życia podczas podróży
Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
Boże nasz, który z miłością czuwasz na nami jako swoimi przybranymi dziećmi. Pochyl się nad
wszystkimi z łaską Twojego Miłosierdzia i przyjmij nasze przebłagania. Przyprowadź wszystkich
słabych i grzesznych do poprawy życia. Strzeż nas dalej podczas każdej podróży
i pozwól bezpiecznie docierać do celu. Niech wszyscy chrześcijanie kierują się miłością na
drodze. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Śpiew przebłagalny:
Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam…lub Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu…
ks. J. Kraśnicki (z: Święty Krzysztof Modlitewnik, WAM 2016)
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Moralne aspekty kierowania pojazdami
Z dokumentu Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżnych: Duszpasterska troska o użytkowników
drogi, 2007
Aspekty etyczne kierowania pojazdem
32. Postawy kierujących w swojej ewolucji jako czynnik społeczny rozwijały się czasem ocierając się o
granice zasad etycznych, stąd też – zauważamy – generując ostry kontrast pomiędzy stałym stanem
postępu w dziedzinie transportu oraz ciągłego i chaotycznego zwiększania się ruchu na drogach, który
ma negatywne konsekwencje dla kierowców jak i pieszych.
33. Aby położyć fundamenty etycznych zasad, które powinny zarządzać wszystkimi aspektami
„profesjonalizmu” użytkowników dróg, należy przede wszystkim rozważyć zagrożenia wobec osób
i dóbr, które pochodzą z ruchu na drogach. Takie zagrożenia istnieją dla kierujących i ich pasażerów,
jak również dla kierowców innych pojazdów. Brak przestrzegania podstawowych zasad etycznych nie
pozwala użytkownikom dróg cieszyć się własnymi prawami i także stwarzają ryzyko dla ich własności.
34. Obowiązek ochrony dóbr może być zagrożony nie tylko przez nieostrożną jazdę, ale także przez
nieutrzymywanie pojazdu lub środków transportu w należytym stanie technicznym, przez
zaniedbywanie okresowych przeglądów technicznych. Obowiązek, by pojazdy były regularnie
podawane technicznej obsłudze (kontroli?) powinien być respektowany.
35. Są również przypadki prowadzenia pojazdów w sytuacji fizycznej lub mentalnej niedyspozycji, pod
wpływem alkoholu, innych środków stymulujących, narkotyków, lub też w stanie wyczerpania czy
senności. Zagrożenie stwarzają również pojazdy miejskie, kierowane przez nie posiadających
uprawnień, oraz nieodpowiedzialne używanie skuterów i motocykli.
36. Mając to wszystko na uwadze, władza publiczna stanowi pakiety praw karnych, aby zapewnić
przestrzeganie prawa i chronić przed szkodami spowodowanymi przez wypadki. Niestety
w praktyce, zobowiązująca natura takich regulacji zostaje niezauważona. Dalece zbyt łatwo, kierowcy
są prawie nieświadomi tego faktu a nawet go ignorują, właśnie dlatego, że te regulacje należą do
zakresu prawa karnego, i stąd odnoszą się do sytuacji (spraw), które są uważane bardziej za
nadzwyczajne niż zwyczajne. To zaś bardziej skłania kierowców do działania przeciwko prawu,
z nadzieją, że nie zostaną ujęci przez władze odpowiedzialne za jego egzekwowanie.
37. Jest faktem oczywistym pod tym względem, że edukacja popierająca kulturą życia, będąca
w obronie przykazania „Nie zabijaj”, jest coraz bardziej konieczna. Podobnie, wysoce pożyteczne są
następujące inicjatywy: różne kampanie na rzecz bezpieczeństwa na drogach; rozwój transportu
publicznego; szlaki drogowe tak zaprojektowane, żeby były bezpieczne; odpowiednie znaki drogowe i
nawierzchnie; eliminacja nieoznaczonych skrzyżowań; kreowanie ogólnego poczucia
odpowiedzialności poprzez odpowiednie organizacje oraz współpraca odpowiedzialnych za drogi
z ich użytkownikami.
Zobowiązująca natura przepisów drogowych
42. Gdy kierowcy zagrażają swojemu i innych życiu oraz dobru fizycznemu i u duchowemu osób, jak
również znacznym dobrom materialnym, są oni winni poważnego zaniedbania, nawet kiedy takie
postępowanie nie powoduje wypadków, ponieważ, tak czy inaczej, pociąga ono za sobą ryzyko. Trzeba
także wskazać, że większość wypadków jest właśnie spowodowanych przez taką nieostrożność.
43. Nauczanie Kościoła na temat tych kwestii jest bardzo jasne: „Częste tragiczne konsekwencje
naruszeń Kodeksu Drogowego nadają im ze swej istoty obligatoryjną naturę, która jest bardziej
poważna niż to zwykle się uważa. Zmotoryzowani nie mogą polegać jedynie na własnej czujności
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i umiejętności, by zapobiegać wypadkom, ale powinni raczej utrzymywać właściwy margines
bezpieczeństwa, jeśli pragną być wolni od nieostrożności i unikać trudności nie do przewidzenia”.
Zaiste, „prawo cywilne odnosząc się do ludzkiej koegzystencji słusznie wspiera wielkie prawo: Non
occides, nie będziesz zabijał, wyróżnia się w ponadczasowym zbiorze Dziesięciu Przykazań, i jest
świętym nakazem Pana dla każdego”.
44. Dlatego też, „poprzez ścisłe przestrzeganie Kodeksu Prawa Drogowego, każdy powinien czuć się
zobowiązany do tworzenia ‘kultury drogowej’ opartej na szeroko pojętym zrozumieniu praw
i obowiązków każdego oraz na właściwym zachowaniu wraz z tym co ono implikuje.
45. Teologiczne, etyczne, prawne i technologiczne zasady są wsparciem dla wartościowania
moralnego, gdy chodzi o poruszanie się po drogach. „Takie zasady są oparte na szacunku należnym dla
życia ludzkiego, [szacunku] dla osoby ludzkiej, który jest wpajany od pierwszych stronic Pisma
Świętego. Osoba ludzka jest święta: została stworzona na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26),
i odkupiona za niewypowiedzianą cenę Krwi Chrystusa (por. 1 P 1, 18-19), oraz włączona do Kościoła i
Komunii Świętych, wraz z prawem i obowiązkiem wzajemnej, czynnej i szczerej miłości wobec innych
braci i sióstr, zgodnie z nakazem św. Pawła Apostoła: Miłość niech będzie bez obłudy. … W miłości
braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie” (Rz 12, 9-10).
Moralna odpowiedzialność użytkowników drogi
46. W rzeczywistości nieostrożni kierowcy, motocykliści, rowerzyści i piesi nie zamierzają tragicznych
skutków wypadków, które powodują, ani nie kierują się zamiarem, by szkodzić życiu i własności
innych. Jednakże, z racji na te skutki będące wynikiem ich świadomego działania, możemy słusznie
mówić o moralnej odpowiedzialności.
„Aby zły skutek był przypisany, musi być on przewidywalny, a sprawca musi mieć możliwość jego
uniknięcia, jak to ma miejsce w przypadku pozbawienia życia przez kierowcę w stanie nietrzeźwości.”
Kierując pojazdem bez spełnienia wymaganych warunków (np. w sposób nieostrożny, lub przy braku
koniecznych umiejętności), [kierowca] zagraża życiu o dobru, co zakłada naruszenie prawa moralnego,
z powodu dobrowolnej natury czynu.
47. Moralna odpowiedzialność użytkowników drogi, zarówno kierowców jaki i pieszych, pochodzi
z obowiązku przestrzegania Piątego i Siódmego Przykazania: „Nie będziesz zabijał” i „Nie będziesz
kradł”. Najcięższymi grzechami przeciwko ludzkiemu życiu, wynikającymi z Piątego Przykazania są
samobójstwo i morderstwo, lecz to przykazanie domaga się także szacunku dla swojego własnego
fizycznego i duchowego dobra oraz dobra innych.
Beztroska bezmyślność i niedbalstwo są czynami, które podpadają pod te przykazania, a stopień ich
moralnej powagi zależy od tego, czy można było przewidzieć te czyny i czy one były w jakimś sensie
zamierzone. To oznacza, że oprócz zakazu bezpośredniego zabójstwa, zadania ran lub okaleczenia,
Boże przykazanie zabrania każdego czynu, który mógłby spowodować takie szkody w sposób pośredni.
To samo odnosi się do jakichkolwiek szkód spowodowanych na dobrach materialnych bliźniego.
48. Prawo moralne zabrania narażania kogokolwiek na ciężkie niebezpieczeństwo, bez poważnych
powodów, jak też odmowy pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie. Nadto i Katechizm Kościoła
Katolickiego naucza, że „cnota umiarkowania uzdalnia nas do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć
dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek
nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka
i swemu własnemu - na drogach, na morzu lub w powietrzu - ponoszą poważną winę (KKK 2290).
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RAPORT WPŁAT Z DIECEZJI z lipcowej Akcji św. Krzysztof

Archidiecezja Białostocka
Archidiecezja Częstochowska
Archidiecezja Gdańska
Archidiecezja Gnieźnieńska
Archidiecezja Katowicka
Archidiecezja Krakowska
Archidiecezja Lubelska
Archidiecezja Łódzka
Archidiecezja Poznańska
Archidiecezja Przemyska
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
Archidiecezja Warmińska
Archidiecezja Warszawska
Archidiecezja Wrocławska
Diecezja Bielsko-Żywiecka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Drohiczyńska
Diecezja Elbląska
Diecezja Ełcka
Diecezja Gliwicka
Diecezja Kaliska
Diecezja Kielecka
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
Diecezja Legnicka
Diecezja Łomżyńska
Diecezja Łowicka
Diecezja Opolska
Diecezja Pelplińska
Diecezja Płocka
Diecezja Radomska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Sandomierska
Diecezja Siedlecka
Diecezja Sosnowiecka
Diecezja Świdnicka
Diecezja Tarnowska
Diecezja Toruńska
Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezja Włocławska
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Ordynariat Polowy
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2016

2017

72 037,55 zł
53 027,90 zł
30 284,76 zł
42 049,72 zł
77 253,25 zł
171 295,38 zł
57 648,00 zł
37 507,23 zł
164 516,64 zł
59 977,00 zł
26 918,49 zł
31 093,01 zł
13 465,95 zł
61 824,36 zł
56 613,44 zł
12 257,85 zł
32 097,50 zł
15 966,85 zł
24 161,00 zł
29 159,00 zł
58 476,17 zł
100 027,58 zł
26 701,62 zł
35 122,12 zł
44 682,50 zł
20 666,26 zł
47 505,38 zł
58 068,53 zł
81 878,30 zł
53 091,78 zł
86 598,00 zł
43 044,23 zł
94 601,05 zł
32 322,10 zł
12 300,47 zł
98 216,50 zł
34 016,35 zł
19 835,84 zł
42 242,30 zł
66 159,94 zł
34 190,43 zł
7 548,00 zł
2 166 450,33 zł

79 163,98 zł
59 117,10 zł
29 539,00 zł
52 192,80 zł
112 278,55 zł
224 051,61 zł
62 464,00 zł
56 631,33 zł
165 389,03 zł
85 424,00 zł
28 095,50 zł
31 047,47 zł
17 065,00 zł
73 737,47 zł
65 028,17 zł
14 207,00 zł
32 658,15 zł
19 432,00 zł
40 862,00 zł
27 294,32 zł
58 769,81 zł
103 300,95 zł
24 220,80 zł
31 074,42 zł
43 243,92 zł
18 422,61 zł
48 271,02 zł
61 081,13 zł
64 727,06 zł
70 289,76 zł
53 910,00 zł
49 150,62 zł
90 419,70 zł
31 579,00 zł
14 912,70 zł
96 101,30 zł
31 342,56 zł
24 447,70 zł
53 235,22 zł
64 824,61 zł
29 979,77 zł
10 338,39 zł
2 349 321,53 zł

WYBRANE PODZIĘKOWANIA
OD MISJONARZY ZA POMOC NA POJAZDY W 2017 ROKU

-----------------------Podziękowanie od Sióstr Pasjonistek z Kamerunu z misji w Ndelele za pomoc
w zakupie samochodu terenowego
Drodzy Przyjaciele Misji i współpracownicy MIVA Polska!
Kierujemy słowa podziękowania i wdzięczności Księdzu Dyrektorowi MIVA Polska i Jego
współpracownikom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom MIVA Polska. Dzięki Wam, Kochani mamy
samochód terenowy, który jest przedłużeniem naszych rąk i nóg, a przede wszystkim serca możliwości ratowania życia chorych wymagających operacji, a często skomplikowanych
porodów. Ratujecie z nami życie i mamy i dzieciątka. Dzięki Wam możemy zakupić leki
w oddalonych miastach, do których dojechać jest ciężko z powodu katastrofalnego stanu dróg
od Bertoua do Ndelele. Zawsze wsiadając do samochodu kierujemy modlitwę do Boga w
intencji tych co wsparli dzieło kupna tego samochodu, by sami szczęśliwie docierali do celu
swojej podróży i ofiarujemy Mszę Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca (oczywiście, gdy
będziemy miały Mszę Św., bo to rzadko się zdarza w naszej dużej parafii, nawet i w niedzielę).
Łączymy się zaś wtedy tylko duchowo z gdzieś na świecie odprawianą w danym czasie Mszą
Świętą.
Przesyłamy trochę wieści o naszym życiu w Ndelele. Jest to miasto na Południowym
Wschodzie Kamerunu tuż przy granicy z RCA i Kongo. Nasi sąsiedzi są w stałej wojnie, jest dużo
uchodźców. Nie mamy światła elektrycznego i dróg przejezdnych. Ostatnie 3 lata jedziemy
drogą międzynarodową do miasta pobliskiego 100 km ponad 7 godzin. Bagna, zerwane mosty,
upadłe drzewa, powywracane ciężarówki z drzewem blokują nieraz na 24 godz. drogę.
Praktycznie widać, że rozwój tych terenów jest wsteczny. Ludzie nie mogą sprzedać uprawionej
żywności, jak bananów czy manioku.
Brak światła elektrycznego utrudnia uczenie się dzieci i młodzieży, bo przez cały rok
o 18 godz. zapada noc. Na naftę, by przy lampie się uczyć brak funduszy. To jest obraz
w małym wycinku trudnego życia tych ludzi, a my jesteśmy z nimi.
Praca naszych Sióstr ma tu dość szeroki zasięg: prowadzimy Przychodnię Zdrowia,
w której mamy ośrodek gruźliczy i opiekę nad chorymi na AIDS, położnictwo, szczepienia
i leczenie różnych chorób. Udzielamy się w pracy parafialnej; opiekujemy się grupą dzieci
przygotowujących się do Chrztu i Pierwszej Komunii Świętej oraz chórami młodzieżowymi
i dziecięcymi. Jest też grupa Cop’Mond - Dzieci Świata, Przyjaciele Ukrzyżowanego to jest grupa
modlitewna, apostolska bardzo dynamiczna. Prowadzimy szkołę Katolicką, do której uczęszcza
ponad 300 dzieci, nasze postulantki uczą też tam języka angielskiego.
Pracy jest dużo, ale robotników zawsze braknie, prośmy wspólnie Boga, by przysłał nam
pomoc jeszcze personalną.
Bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy całą Ekipę Pracowników MIVA Polska
i wszystkich Dobrodziejów i Bogu polecamy nasza wspólną pracę.
Wdzięczne Siostry Pasjonistki z Ndelele;
s.Teodora, s.Nicole, s.Tecla, Genvieve, Felicita, Immakulata.
Ndelele, 19 stycznia 2018
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Podziękowanie za pomoc w zakupie łodzi z silnikiem do peruwiańskiej Amazonii
MIVA Polska i Dobroczyńcy!
Serdecznie dziękujemy za pomoc w zakupie łodzi i silnika do placówki misyjnej nad rzeką
Putumayo. Łódź już nam służy do wyjazdów na wioski w górę i w dół rzeki. Od co najmniej 2 lat
marzyliśmy, by misja miała własny środek transportu, bo ostatnio musieliśmy pożyczać łodzie, by moc
odwiedzać wioski należące do naszej parafii.
Łódź została zbudowana w górnej części rzeki. Ma 18 metrów długości, 6 lóżek, kuchnie łazienkę
i drugie piętro skąd motorniczy kieruje i też służy mu jako pokój do spania. To dosyć typowa łódka
w tych okolicach, szczególnie dla tych, którzy wypływają na dalsze wyprawy.
Nasze wyjazdy na wioski to często 2-3 tygodniowe wyprawy więc taka łódź jest bardzo wygodna
i praktyczna. Możemy w niej spać, nawet przyjmować ludzi z wioski.
Cały proces realizacji projektu nieco się przedłużył. Po pierwsze: łódź tego typu musieliśmy zamówić.
Niestety, prace trwały długo, później dosyć skomplikowane było sprowadzenie jej do miejsca (3 dni
spływała). Teraz czeka nas jeszcze potwierdzenie zakupu motoru i kwestie rejestracji, które organizuje
się w Iquitos i jesteśmy w trakcie - jak tutaj się mówi - awansujemy powoli.
W międzyczasie wysyłam zdjęcia łodzi z pierwszej wyprawy.
Każdy wyjazd to spotkania z ludźmi, celebracje Słowa Bożego, także formacja lokalnych liderów,
tematy organizacji wiosek, praw społeczności indiańskich, które nie zawsze są przestrzegane przez rząd
i różne korporacje. W imieniu całej społeczności tutaj Bóg zapłać za wszelka pomoc i zaufanie.
Estrecho w Peru, 7.05.2018 r.

Beata Prusinowska, świecka misjonarka
wraz z ekipą misyjną w Estrecho

---------------------------------------Podziękowanie od Biskupa Tadeusza Kusego OFM z RCA za pomoc w zakupie 32
rowerów dla katechistów w diecezji Kaga Bandoro
Drodzy Ofiarodawcy MIVA Polska oraz uczestnicy akcji MIVA Polska „uCZYNek WIARY - rowery
dla katechistów w Afryce”! Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ składam każdej osobie, indywidualnym
ofiarodawcom a także katechetom z ich uczniami i innym grupom dzieci, wszystkim, którzy uczestniczyli
w tej akcji i przyczynili się do ofiarowania potrzebnej sumy pieniędzy na zakup 32 rowerów dla naszych
katechistów.
W ich imieniu przekazuję Wam wielkie podziękowania za Waszą życzliwość serca i pomoc materialną
wyrażoną wobec naszej diecezji Kaga Bandoro, której jestem biskupem czwarty rok. Prawie rok temu
wysłałem prośbę o pomoc finansową w realizacji projektu zakupów rowerów. Otrzymałem ją w' lipcu i
we wrześniu mogliśmy kupić 32 rowery dla katechistów' w jedenastu parafiach diecezji, rozciągającej
się na blisko 700 km od północy na południe kraju. Każda z 11 parafii, oprócz centrum, to zwykle od 12
do 20 wspólnot po wioskach, zorganizowanych w sektory. Aktualnie w całej diecezji działa 275 takich
stacji misyjnych. Otrzymane dzięki Waszemu zaangażowaniu rowery postanowiliśmy przekazać
najpierw tym, którzy są najbardziej oddaleni od centrum, niektórzy ponad 100 km. To ułatwi im
przebycie dużych odległości do centrum, aby móc uczestniczyć w dniach formacji, spotkań i zebrań.
Następnie tym, którym powierzono odpowiedzialność za grupę katechistów w jednym sektorze, zwykle
od 3 do 6 wspólnot, rozsianych na długości drogi od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Kilka
rowerów, trafiło do tych. co pracują w centrum parafii, co pozwoli im kontaktowanie się z ich kolegami
po wioskach, przekazując i otrzymując wiadomości. Ostatnio rower katechisty przydał się do transportu
mojego bagażu, kiedy szedłem pieszo z jednej wioski do drugiej, bo auto było akurat używane przez
księży w kolejnym sektorze, gdzie prowadzili formacje katechistów', lektorów' i odpowiedzialnych za
chóry. Niech Pan Bóg Wam błogosławi? Zapewniamy o modlitwie w Waszych intencjach. Szczęść Boże!
+Tadeusz Zbigniew KUSY, OFM
Biskup diecezji Kaga Bandoro
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LISTA BIEŻĄCYCH PRÓŚB OD POLSKICH MISJONARZY I MISJONAREK
DO MIVA POLSKA O POMOC W ZAKUPIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
REALIZOWANYCH W ROKU 2018 *
Z AFRYKI:

Antananarivo, MADAGASKAR – samochód terenowy (o. Adam Szul OMI); Garoua, KAMERUN – samochód
terenowy (ks. Ludwik Stryczek OMI); Bangui, RCA – samochód terenowy (s. Leticja Niemczura CSSJ); Antsirabe,
MADAGASKAR – ambulans (s. Małgorzata Langner FMM); Mandama, KAMERUN – samochód terenowy (s.
Paulina Megier NMPNP); Rutshuru, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA KONGA – samochód terenowy (s. Maria
Laskowska SAC); Doume, KAMERUN – 4 motocykle (s. Fabiana Leitgeber SAC); Gikondo, RWANDA – 1 motocykl
(s. Marta Litawa SAC); Essassa, GABON – samochód terenowy (br. Michał Saniewskie OFMCap); Yole, RCA –
samochód terenowy (ks. Leszek Zieliński FD Tarnów); Bimbo, RCA – samochód terenowy (ks. Mieczysław Pająk
FD Tarnów); Bimbo, RCA – samochód terenowy (ks. Marek Mastalski FD Tarnów); Kaga Bandoro, RCA – 3
motocykle (bp Tadeusz Kusy OFM); Doume, Kamerun – samochód terenowy (bp Jan Ozga FD Przemyśl);
Bagandou, RCA – samochód terenowy (ks. Marek Muszyński FD Tarnów); Antsirabe, MADAGASKAR – traktor (o.
Zdzisław Grad SVD); Kibeho, RWANDA – samochód terenowy (s. Jolanta Wiska FSK); Tandaro, MADAGASKAR –
traktor (ks. Ludwik Wawrzeczko MSF).
Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ:
Cochabamba, BOLIWIA – samochód terenowy (Ks. Kazimierz Chowaniec CP); Juan Jose Paso, ARGENTYNA –
samochód terenowy (ks. Jan Kukiełka FD Lublin); Cochabamba, BOLIWIA – samochód terenowy (s. Teresa
Wicińska CSAPI); Quiroga, BOLIWIA – samochód terenowy (ks. Jarosław Dziedzic FD Siedlce); Conception,
BOLIWIA – samochód terenowy (ks. Tomasz Fajt FD Tarnów); San Ramon, BOLIWIA – samochód terenowy (ks.
Paweł Żurawski FD Tarnów); Vallegrande, BOLIWIA – samochód terenowy (o. Stanisław Piekielniak C.Ss.R.);
Neuquen, ARGENTYNA – samochód terenowy (s. Beata Bienias FMA).

Z AZJI I OCEANII:
Kellerówka, KAZACHSTAN – samochód osobowy (s. Kazimiera Wanat CSFN); Kirgizja, KIRGISTAN – samochód
osobowy (ks. Remigiusz Kalski SJ); Joypurhat, BANGLADESZ – samochód osobowy (ks. Paweł Kociołek SDB);
Kimbe, PAPUA NOWA GWINEA – łódź motorowa (ks. Jarosław Wiśniewski FD Białystok); Oziornoje, KAZACHSTAN
– samochód terenowy (ks. Wojciech Matuszewski FD Siedlce).

PROŚBY O ROWERY I MOTOROWERY DLA KATECHISTÓW W AFRYCE– POMOCNIKÓW MISJONARZY (AKCJA
UCZYNEK WIARY):
Likumbi, ZAMBIA – 15 rowerów (ks. Piotr Popis FD Radom); Livingstone, ZAMBIA – 8 rowerów (o. Roman Janowski
SVD); Mandama, KAMERUN – 7 rowerów (s. Paulina Megier NMPNP); Atok, KAMERUN – 17 rowerów i 7
motorowerów (o. Franciszek Filipiec MIC); Doumougou, CZAD – 5 rowerów i 1 motorower(ks. Jakub Szałek FD
Bydgoszcz); Guerin – Kouka, TOGOT – 20 rowerów (o. Marian Schwark SVD); Bertoua, KAMERUN – 6 rowerów (s.
Felicyta Gubiec OP); Toamasina, MADAGASKAR – 100 rowerów ( o. Adam Szul OMI); Mampikony, MADAGASKAR
– 52 rowery (o. Michał Apiecionek CSSp); Carapira, MOZAMBIK – 11 rowerów (p. Katarzyna Tomaszewska, świecka
misjonarka diec. Katowickiej); Amakuriat, KENIA – 10 rowerów (o. Maciej Zieliński MCCJ); Malanje, ANGOLA – 50
rowerów (s. Krystyna Zachwiela FMM); Gikondo, RWANDA – 8 rowerów (s. Marta Litawa SAC); Tikare, BURKINA
FASO – 26 rowerów i 4 motorowery (p. Małgorzata Tomaszewska, świecka misjonarka diec. przemyskiej); Sunyani,
GHANA – 44 rowery i 20 motorowerów (s. Marietta Żelasko CSFN), Bouar, RCA – 16 rowerów (s. Renata Paluch
SGBP); Bertoua, KAMERUN – 20 rowerów (p. Ewa Gawin misjonarka świecka z diec. tarnowskiej); Bousso, CZAD –
21 rowerów (ks. Piotr Skraba FD Tarnów).
* Stan z dnia 07.06.2017r. Nowe projekty – prośby od misjonarzy sukcesywnie napływają.
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MIVA Polska polskim misjonarzom w 2017 roku
Dzięki zebranym funduszom z Akcji św. Krzysztof 2017 - 1 gr za 1 km oraz innych akcji*
organizowanych przez MIVA zostało zrealizowanych 96 projektów polskich misjonarzy
i misjonarek z 26 krajów świata.
Przekazane fundusze – 2.775.517,52 PLN na:
• 48 samochodów, 2 busów, 1 ambulans; 1 traktor; 1 motolotnia
• 8 motocykli i motorowerów; 470 rowerów; 2 łodzie i 4 silniki do łodzi;
• 30 wózków inwalidzkich;
Zrealizowane projekty według kontynentów: Afryka – 63; Ameryka Płd. – 22; Azja
i pozostałe –11;
Wszystkim Biskupom, Księżom Proboszczom i ich Wspólnotom, wszystkim Kapłanom
oraz osobom życia konsekrowanego, indywidualnym Ofiarodawcom i Kierowcom
biorącym udział w Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km,
którzy swoją modlitwą i ofiarą na misyjne środki transportu
wspierają polskich misjonarzy składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!
* Inne akcje MIVA Polska: uCZYNek Wiary – rowery dla katechistów w Afryce, Z Ewangelią na motorze, Ratujemy Życie – misyjny ambulans,
Promienie Miłosierdza – wózki dla niepełnosprawnych na misjach

Fot. s. Marietta Garbul SAC, KAMERUN

MIVA Polska
ul. Byszewska 1, skr. poczt.112, 03-729 Warszawa 4,
tel: +48 22 678 59 83; fax: +48 22 743 95 27
nr Konta: PeKaO SA I/O Warszawa 69-1240-1037-1111-0000-0691-6802
biuro@miva.pl, www.miva.pl, www.facebook.com/MIVAPolska
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