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- Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski!  - Stajemy jak nasi Ojcowie przez wieki do 

Jasnogórskiego Apelu przed Tobą, Matko Jezusa i nasza Matko. Tu przed Tobą w tej wieczornej 

godzinie Polaków, wyznajemy: jestem, pamiętam, czuwam. Te słowa zawsze i niezmiennie 

wyrażają wierność stojących przed Tobą pielgrzymów. Wraz z twoimi Stróżami - Ojcami Paulinami 

na dzisiejszy apel stają polscy kierowcy i nasi polscy misjonarze. Wyjątkowo serdecznie pragniemy 

przeżyć dzisiejszy Apel, bo naszej modlitwie w Jasnogórskim Sanktuarium towarzyszy modlitwa i 

gorące serca naszych misjonarzy na całym świecie w prawie stu krajach świata, gdzie niosą 

Chrystusa i Dobrą Nowinę innym ludziom. 

- Królowo Polski - Matko i Opiekunko trudnej polskiej historii! 

Przyjęliśmy z wielką radością i dumą, że wielki Misjonarz świata, Papież Polak Jan Paweł II jest 

ogłoszony świętym, choć było to dla nas oczywiste od lat! Tak mówił największy z rodu Polaków 

tutaj na Jasnogórskim Szczycie w 1983 roku: „Doświadczenie historyczne wskazuje (...) na to, że 

Maryja jest nam dana w swym Jasnogórskim Obrazie przede wszystkim na czasy trudne. Tak. Tu, na 

Jasnej Górze, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę też opierała się nadzieja Narodu. 

Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności Narodu: Naród ginie, gdy znieprawia 

swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły 

zewnętrzne nie zdołają zniszczyć”. Święty Janie Pawle Wielki - dziękujemy Ci za tę papieską 

katechezę, która tak jak kiedyś radowała nasze polskie serca, gdy pragnęliśmy prawdziwej 

wolności, tak dziś niech nas kieruje zawsze na Chrystusową drogę, na drogę wiary, życia według 

Jego Przykazań i dzielenia się wiarą z innymi! 

- Matko naszej polskiej codzienności, naszego bycia w drodze! 

- W roku kanonizacji dwóch wielkich Papieży - Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska 

zachęcają polskich kierowców: „Kieruj się miłością na drodze” - to szczególnie ważne wezwanie do 

kierowców, ale też i do wszystkich użytkowników dróg i ulic - skierowane też do motocyklistów 

rowerzystów i pieszych! Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżnych przypomina że: „Dla 

wierzącego również droga czy autostrada prowadzą do świętości. Chodzi o to, by czas spędzony w 

samochodzie był także drogą do zbawienia - przez okazanie życzliwości drugiemu człowiekowi, 

udzielenie pomocy. Wtedy taka jazda zbliża nas do wieczności”.   

- Kierować się miłością na drodze - to też okazywać miłosierdzie i pomoc ofiarom wypadków. 

Kierować się miłością na drodze - to przestrzegać dekalogu kierowcy z 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. (nie kradnij czasu Panu Bogu...) 

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

9. Pomagaj potrzebującym na drodze. 

10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji. 

 



- Dobrze więc często pytać siebie: 

- Czy nie jestem egoistą na drodze? - Czy nie używam złych słów, gestów…? 

- Czy jestem życzliwy dla pieszych? - Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? - Czy brawurą nie 

zagrażam życiu ludzi?  

- Trzeba też wspominając tragedie na polskich drogach wielu młodych ludzi, zapytać: - Czy reaguję 

widząc pijanego kierowcę, który siada za kierownicę ? -  Tu z Jasnej Góry wołamy do wszystkich: 

Nie bądźmy bierni, kiedy widzimy pijanego kierowcę, który wsiada do samochodu, nie pozwólmy 

mu odjechać. W ten sposób możemy uratować życie i zdrowie wielu ludzi! Włączmy się wszyscy jak 

Polska cała do akcji: "Powstrzymaj pijanego kierowcę" - aby w kraju świętego Jana Pawła II - sąsiad 

dbał o sąsiada, kierowca o pieszego, rowerzystę i motocyklistę! Niech nikt nie będzie obojętny 

widząc innych, którzy zmierzają do tragedii...  - Trzeba tu w narodowym sanktuarium też zapytać: 

- Dlaczego droga jest często kresem ziemskiej wędrówki tysięcy naszych rodaków, a setki tysięcy 

jest rannych i zostaje kalekami? - Czy musi tak być? 

Aby to zmienić, trzeba dziś na drodze szczególnie chronić życie pieszych: osób starszych i dzieci, bo 

głównymi przyczynami wypadków pieszych to: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym 

samochodem, wychodzenie na jezdnię zza przeszkody i przechodzenie przez jezdnię w miejscu 

niedozwolonym. Wielu ludzkich tragedii udałoby się uniknąć dzięki rozwadze i wspólnej trosce o 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. - „Kto zna Chrystusa, ten zachowuje ostrożność na 

drodze. Nie myśli jedynie o sobie i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Widzi osoby, które 

towarzyszą mu na drodze, każda ze swym własnym życiem, z pragnieniem dotarcia do celu, i z 

własnymi problemami. Widzi w nich braci i siostry, dzieci Boże, oto postawa, która wyróżnia 

chrześcijańskiego kierowcę". Patron podróżnych i kierowców Święty Krzysztof to: „niosący 

Chrystusa” - poprzez pomoc drugiemu człowiekowi my też - tego Chrystusa zanosimy, przybliżamy 

ludziom i co więcej stajemy się Jego Rękami czyniącymi dobro tu na ziemi!  

- Matko i Opiekunko tych co niosą Chrystusa - Matko Misjonarzy! 

Jako ci, którzy posługując człowiekowi niesiemy mu Chrystusa, Twego Syna dziękujemy dziś tu 

przed Twoim cudownym Jasnogórskim obrazem za dobre serca i wielkie wsparcie od naszych 

rodaków polskich kierowców. Dziękujemy za pomoc w zakupie misyjnych środków transportu, tak 

bardzo wspomagającym nasze misyjne posługiwanie. Tu na Ołtarzu Ojczyzny składamy księgę 

MIVA Polska z podziękowaniami od naszych misjonarzy z całego świata. Każdy grosz złożony przez 

naszych rodaków jako podziękowanie Twojemu Synowi za bezpiecznie przejechane kilometry jest 

wsparciem w dziele niesienia wiary, w dziele „Niesienia Chrystusa Twego Syna”. Wiosenna akcja 

MIVA Polska to solidarna pomoc ludzi dobrej woli w zakupie motocykli dla misjonarzy oraz 

rowerów dla katechistów - pomocników misjonarzy w dziele ewangelizacji. Na tę pomoc czeka 

wielu polskich misjonarzy i misjonarek w Indiach, Papui Nowej Gwinei, Czadzie, Kamerunie, Peru i 

Argentynie. W tym dziele wspierają nas nasi mistrzowie kierownicy: Jacek Czachor, Marek 

Dąbrowski, Krzysztof Hołowczyc i oni też dziękując proszą o bezpieczne rajdowe drogi. 

- Boże nasz Ojcze! Przez Ręce Pani Jasnogórskiej zawierzamy wszystkich kierowców, aby na 

trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby 

zawsze chronili i pomagali. Prosimy za tych, co służą pomocą i uczą przezorności na naszych 

drogach: służby medyczne, policjantów, strażaków i drogowców. Wynagradzamy modlitwą za tych 

kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez 

wstawiennictwo św. Krzysztofa i naszej Jasnogórskiej Matki nasze zawierzenie i modlitwę, pomóż 

nam być świadkami Twojej Miłości na każdej drodze naszego życia. Amen 

 


