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„Z modlitwą bezpieczniej na drodze” 
Intencje do modlitwy 

MIVA Polska i  Krajowe Duszpasterstwo Kierowców 
  

Mimo nieustannych apeli o bezpieczeństwo na drogach, wciąż tak wielu ludzi traci życie w wypadkach 
drogowych na polskich drogach, wciąż tak wielu pozostaje rannych, wciąż także wielu nietrzeźwych Kierowców. 
Chociaż coroczne statystyki napawają nadzieją i  dają powody do umiarkowanego optymizmu  to jednak budzą wiele 
wątpliwości co do skuteczności tylu przedsięwzięć i działań. Największym jednak grzechem w tym momencie byłoby 
ulec zniechęceniu i zaniedbać dalszych działań w tym zakresie.  
Człowiek wierzący obok działania stawia modlitwę. Chrystus przypomina o tym w Ewangelii i zachęca do szukania 
pomocy w modlitwie oraz do ufności i wiary w jej skuteczność: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, 
kołaczcie, a otworzą Wam. Św. Benedykt, Patron Europy wcielając w życie zasady Ewangelii uczył: Ora et labora - 
módl się i pracuj. W praktyce oznacza to, że modlitwa ma towarzyszyć naszej pracy i działaniu. Także w sferze 
bezpieczeństwa na naszych drogach, gdzie chodzi o życie i zdrowie korzystających z dróg, konieczne staje się wsparcie 
modlitewne, aby chronić życie człowieka, które jest wielkim darem Bożym.  
Dlatego  za wstawiennictwem św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i Podróżujących, Matki Bożej Królowej Polski oraz 
bł. Jana Pawła II, polecamy w ciągu całego roku w modlitwie wspólnotowej i indywidualnej intencje  wszystkich 
Kierowców, Przyjaciół i Dobroczyńców MIVA Polska, szczególne te dotyczące bezpieczeństwa na drogach w naszej 
Ojczyźnie. Do modlitwy w tych intencjach dołączają również misjonarze polscy na całym świecie,  szczególnie w 
pierwsze soboty miesiąca.  
 
Styczeń:  
O większą  świadomość potrzeby troski o bezpieczeństwo na drogach przez wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli 
Luty:  
Za wszystkie służby pracujące na drogach, policjantów, służby ratownictwa drogowego, instytucje i organizacje 
troszczące się o bezpieczeństwo na drogach, aby ich wspólne inicjatywy i wysiłki przynosiły owoce a praca była 
doceniana i szanowana 
Marzec: 
O trzeźwość dla wszystkich kierujących pojazdami, aby nigdy nie podejmowali ryzyka prowadzenia pojazdów po 
spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości 
Kwiecień: 
Aby w naszej Ojczyźnie skuteczniej i sprawniej mogła rozwijać  się bezpieczna sieć dróg 
Maj: 
Aby młodzi kierowcy jeździli ostrożniej, unikając brawury i nie lekceważąc zasad bezpieczeństwa drogowego 
Czerwiec: 
Aby przed wakacyjnymi wyjazdami, kierowcy zatroszczyli się o sprawność i bezpieczeństwo swoich pojazdów 
Lipiec: 
Aby dzięki wdzięczności kierowców za bezpiecznie przebyte podróże, polscy misjonarze z pomocą środków transportu 
mogli docierać z Dobrą Nowiną do ludzi na krańcach świata 
Sierpień: 
O bezpieczne powroty z urlopów i wakacji 
Wrzesień: 
Aby dobry przykład rodziców i wychowawców pomagał dzieciom i młodzieży uczyć się zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach 
Październik: 
Za pieszych i wszystkich innych niechronionych użytkowników dróg, aby mogli się zawsze poruszać bezpiecznie po 
drogach, a ich obecność na drodze nie spotykała się z lekceważeniem  kierowców  
Listopad: 
Za wszystkich, którzy ponieśli śmierć w wypadkach drogowych, aby dostąpili łaski wiecznego zbawienia oraz za 
wszystkich cierpiących z powodu wypadków drogowych, aby dzięki pomocy i życzliwości innych mogli iść przez życie 
Grudzień: 
Aby dni Adwentu i Bożego Narodzenia pomnażały wzajemną życzliwość na drogach i pomagały przezwyciężać 
różnorakie trudności i problemy w trakcie podróży 
 
 
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! 
Święty Krzysztofie, Patronie Kierowców i Podróżujących, módl się za nami! 
Błogosławiony Janie Pawle II , Pielgrzymie świata i Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami! 
Boże,  prowadź! 

 



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 pr ędkości. 
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! 

 

MIVA Polska - Akcja św. Krzysztof 2012 
Materiały pomocnicze do liturgii do obchodów św. Krzysztofa 

z parafialnym poświęceniem pojazdów i błogosławieństwem Kierowców 
  
Wstęp do liturgii 

W imię Jezusa Chrystusa gromadzimy się dziś wokół Jego Ołtarza. Przychodzimy do 
Chrystusa z naszymi prośbami i sprawami, które są ważne dla naszego życia. Tak wiele 
otrzymujemy od Niego każdego Dnia, za co winniśmy Mu nieustannie dziękować. Jest też wiele 
spraw, które nas przerastają i sami nie radzimy sobie z nimi. Szukamy pomocy z Nieba.    

Dziś w szczególny sposób prosimy za wstawiennictwem św. Krzysztofa o Boże 
błogosławieństwo dla naszych pojazdów mechanicznych i w naszych podróżach. Potrzeba nam 
Bożej łaski i opieki, aby z roztropnością i bezpiecznie korzystać z naszych pojazdów i zawsze 
bezpiecznie docierać do celu naszej podróży. Nie zapomnijmy w modlitwie o ofiarach wypadków 
drogowych: dla zmarłych prosimy o łaskę wiecznego  zbawienia, a dla żywych o zdrowie, siły i 
pociechę.  

Dziś też razem z MIVA Polska dziękujemy Bogu z bezpieczne podróże i jako znak tej 
wdzięczności pragniemy podarować od każdego z nas 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy na środki 
transportu dla polskich misjonarzy. 
 
Do aktu pokutnego 
Przygotujmy teraz nasze serca do uczestnictwa w tej liturgii poprzez szczere spojrzenie na nasze 
Życie uznając nasze grzechy, przewinienia i słabości. Dziś szczególnie zastanówmy się, jak 
korzystamy z naszych dróg i pojazdów, jakimi jesteśmy kierowcami. Uczyńmy rachunek sumienia 
według 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? Czy dziękuję za szczęśliwą podróż?  
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 i nadmierną prędkością nie zagrażam życiu ludzi?   
8. Czy pomagam potrzebującym na drodze?  
9. Czy przestrzegam przepisów drogowych? 
10. Czy szanuję pracę naszej Policji?  
Jakim jestem kierowcą? Jakim człowiekiem jestem na drodze? 
(chwila ciszy) 
 
 
 
Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który przychodzisz z pomocą 
słabym i grzesznym ludziom,  
zmiłuj się nad nami.  

Chryste, który nie opuszczasz nas na drogach 
naszego życia, 
 zmiłuj się nad nami.  

Panie Jezu, który wskazujesz nam drogę do celu naszej 
ziemskiej pielgrzymki 
zmiłuj się nad nami.     
 



Wezwania do modlitwy wiernych 
 
Wznieśmy z ufnością nasze prośby do Boga Ojca wszechmogącego przez Jedynego naszego 
Pośrednika Jezusa Chrystusa. Módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i 
miłość.  
 
1. Panie Jezu, współczesny człowiek, mimo licznych spotkań i bycia w grupie, coraz częściej 
doświadcza zagubienia i samotności. Prosimy Cię: 
Umacniaj Kościół swoim Duchem, aby był dla świata przykładem i zachętą  do budowania 
wspólnoty opartej na prawdzie i miłości. 
      
2. Panie Jezu, młodzi ludzie szukając wzorców i oparcia w życiu są narażeni  na zły przykład 
otoczenia i fałszywe autorytety.  Prosimy Cię: 
Obdarz papieża Benedykta XVI  i wszystkich pasterzy Kościoła, aby swoim  nauczaniem  i 
postępowaniem ukazywali świat prawdziwych wartości, na których warto oprzeć życie. 
 

3. Panie Jezu, posłani przez Kościół misjonarze niosą na krańce świata Dobrą Nowinę 
Zbawienia. Prosimy Cię: 
Udziel im siły, aby wszędzie byli świadkami Twojej miłości. Chroń ich w niebezpieczeństwach, 
pocieszaj w chwilach trudności i osamotnienia. Poślij im potrzebną pomoc.  

 

4. Panie Jezu, każdy z nas porusza się po drodze jako kierowca, pasażer lub pieszy.     
Prosimy Cię: 
Pozwól nam bezpiecznie poruszać się po drodze, abyśmy mogli dotrzeć do celu bez zagrożenia 
życia swojego i innych ludzi.  
 

5. Panie Jezu, nieustannie doświadczamy ludzkiej słabości i grzechu. Prosimy Cię: 
Pomóż nam, abyśmy nikomu nie wyrządzili żadnej krzywdy na drodze. Nie pozwól Dawco Życia, 
byśmy się stali przyczyną śmierci lub kalectwa; zachowaj nas od wszelkich nieszczęść i wypadków. 
 

6. Panie nasz, każdy z nas potrzebuje miłości, pomocy i oparcia w trudach życia. 
Prosimy Cię: 
Naucz nas życzliwości do wszystkich poruszających się po drogach i odpowiedzialności jako piesi 
czy  kierujący pojazdami, abyśmy byli wsparciem i przykładem życia, doświadczali wdzięczności i 
radości. 
 

7. Panie Jezu, służba innym jest naszym wielkim zadaniem do wypełnienia. Prosimy cię: 
Miej w opiece wszystkich, którzy wspierają misjonarzy w ich pracy. Błogosław MIVA Polska w 
wypełnianiu jej zadań na rzecz misji Kościoła. 

 

8. Panie Jezu, wiele osób ginie każdego dnia w wypadkach drogowych. Prosimy Cię: 
Okaż im swoje miłosierdzie i oczyść ich  z wszelkiej zmazy grzechu i daj im udział w wiecznej 
chwale nieba 
       
9. Panie Jezu, codziennie doświadczamy jak łatwo jest zrezygnować z dobra i piękna w pogoni 
za sukcesem, przyjemnością i wygodą. Prosimy Cię: 
Daj nam  tu zgromadzonym, potrzebne łaski, abyśmy wobec świata byli świadkami, że warto 
zawierzyć Tobie życie i coraz pełniej stawać się nowym człowiekiem. 
 

 
Boże, wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych, podobnie jak w początkach 
głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

 

 



Homilia 
Drodzy bracia i siostry! 

1. We fragmencie Ewangelii wg św. Marka z 26 (dzisiejszej) niedzieli zwykłej Jezus dostrzega 
zmęczenie Apostołów i kieruje ich do miejsca w odosobnieniu, z dala od tłumów, aby odpoczęli od 
zgiełku i trudów codzienności. Człowiek w swojej strukturze biologicznej potrzebuje bowiem 
relaksu i odpoczynku, aby jego organizm mógł normalnie funkcjonować. Współczesny człowiek 
jest tego bardziej świadomy niż kiedykolwiek. Poszukuje więc takich miejsc, gdzie może wyrwać 
się z rutyny i znużenia codziennymi  sprawami, gdzie może podziwiać piękno przyrody i oddychać 
rytmem natury, gdzie może duchowo „odświeżyć się” i poczuć bliskość Boga, gdzie także nie ma 
potrzeby codziennego „tkwienia” w  miejskich i pozamiejskich korkach.  
 
2. Poszukiwanie miejsc na odpoczynek i relaks jest jednak nieodłącznie związane z 
przemieszczaniem się i podróżowaniem. Dlatego też i ruch drogowy w okresie wakacji urlopów nie 
słabnie, co więcej, na drogach i traktach prowadzących do miejsc i regionów turystycznych bardzo 
nasila się. Wraz z tym rośnie też i ryzyko niebezpieczeństw i wypadków drogowych. Jak pokazują 
statystyki i doświadczenia lat ubiegłych, to właśnie okres weekendowych i wakacyjnych wyjazdów 
jest czasem, kiedy nieraz z przerażeniem słuchamy medialnych doniesień o kolejnych ofiarach i 
tragediach na drodze. W ubiegłym roku 2011, tylko w okresie lipca – sierpnia na drogach naszej 
Ojczyzny zdarzyło ponad 7 tysięcy wypadków drogowych i zginęło w nich ponad 800 osób, a 
prawie 10 tysięcy zostało rannych (Raport 2011 Biura Ruchu Drogowego KGP).  
 
3. Jakże więc z okazji obchodów św. Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących można 
przejść obojętnie obok tych faktów, które mówią o tragediach i cierpieniach tylu ludzi?! Patrząc od 
ludzkiej strony należy powiedzieć, że wiele z tych tragedii można było uniknąć, gdyby nie brak 
zdrowego rozsądku, gdyby nie brawura, lekkomyślność, nadmierna prędkość i lekceważenie 
podstawowych zasad ruchu drogowego. Jakże mogłoby być inaczej, gdyby wszyscy wierzący w 
Chrystusa wzięli sobie bardziej do serca podstawowe prawo Ewangelii – prawo miłości Boga i 
bliźniego i tym prawem kierowali się na drodze?! 
„Ci, którzy znają Chrystusa, zachowują ostrożność na drodze. Nie myślą zawsze jedynie o sobie i 
nie martwią się jak w wielkim pośpiechu dotrzeć do celu podróży. Zauważają innych ludzi, którzy 
„towarzyszą” im na drodze, a każdy z nich ma swoje własne życie i swoje własne problemy,  każdy 
ma swój określony cel podróżowania. Dostrzegają w każdym z nich braci i siostry, Bożych synów i 
córki. Taka postawa charakteryzuje kierowcę chrześcijanina” (Duszpasterska troska o 
użytkowników drogi p. 19, Papieska Rada ds. Migrantów). Można śmiało powiedzieć, że to jakimi 
ludźmi i jakimi chrześcijanami jesteśmy w codziennym życiu, ma swoje odbicie także często w 
naszych zachowaniach na drodze i za kierownicą. Zarówno szacunek dla drugich, wzajemna 
życzliwość, trzeźwość, miłość  i wrażliwość na potrzeby innych jak i brak tych postaw przenosimy 
na nasze zachowania jako kierowców i użytkowników drogi.  Nie możemy zawłaszczać sobie 
drogi, czynić z niej toru wyścigowego, gdzie możemy odreagować nasze frustracje i stres. Jakimi 
chrześcijanami jesteśmy w życiu takimi jesteśmy i za kierownicą! 
4. Będąc kierowcami i podróżującymi mamy się stawać naśladowcami św. Krzysztofa, który służył 
pielgrzymom podróżującym do Ziemi Świętej pomagając im przejść przez rzekę Jordan. Sami, 
przez nasze życie, naszą życzliwość wobec bliźnich i świadectwo miłości, mamy stawać się 
„krzysztofami” (christoforos) tzn. niosącymi Chrystusa. Być „niosącymi Chrystusa” znaczy na 
nowo podejmować wysiłek wychodzenia naprzeciw potrzebom innych, być gotowym do 
poświęcenia czasu innym, być wrażliwym na drugich, potrafić współczuć w cierpieniu człowieka. 



„Niosący Chrystusa” – christoforos czyni miejsce dla Chrystusa w swoim sercu. Na wzór Chrystusa 
uczestniczy „w dźwiganiu świata” ku Bogu. 
 
5. Misjonarze i misjonarki są, bardziej niż wielu z nas, „niosącymi Chrystusa”. Cieszymy się, że 
nasza Ojczyzna ma ponad 2100 misjonarzy i misjonarek pracujących w prawie 100 krajach świata. 
Możemy być dumni, że wzięli oni sobie do serca mocno nakaz samego Chrystusa: „Idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody…” (Mt 28, 19) i podjęli odważnie powierzone im przez Kościół 
wielkie zadanie ewangelizacji świata; że nie przestraszyli się trudności opuszczenia Ojczyzny ze 
względu na Chrystusa i Jego Ewangelii; że nie ulękli się trudności i niebezpieczeństw, chorób i 
cierpień z miłości do Chrystusa i Jego braci i sióstr żyjących we wszystkich zakątkach świata. O ile 
bogatszy jest świat w dobro i miłość dzięki nim! Oni są szczególnymi ambasadorami kreującymi 
wizerunek naszej Ojczyzny nawet w miejscach, gdzie o Polsce nic nie słyszano. Ludzie widząc ich 
radość i entuzjazm, pracę i poświęcenie, ich gorliwość w nauczaniu Ewangelii, ich bezinteresowną 
służbę ubogim i potrzebującym, głodnym i opuszczonym,  chorym i cierpiącym, myślą pięknie 
także o kraju ich pochodzenia, o ich rodakach. Ich misja wymaga jednak także naszego 
zaangażowania, naszej modlitwy, naszego wsparcia duchowego i materialnego. To właśnie przez 
nasze modlitwy i ofiary włączamy się w dzieło ewangelizacji świata i niesienia Chrystusa 
wszystkim narodom. 
 
6. Z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa zdajemy sobie również sprawę jak ważną rolę 
odgrywają środki transportu w naszym codziennym życiu i jak wielką rolę odgrywają one w pracy 
poszczególnych misjonarzy i misjonarek na kontynentach Afryki, Azji, Oceanii czy Ameryki 
Łacińskiej, którzy potrzebują pojazdów by docierać do ludzi z Ewangelią Chrystusa i nieść im 
bezinteresowną pomoc. Dotarcie do wielu stacji misyjnych, do wielu miejsc, do wiosek, osad i 
dzielnic jest związane z podróżowaniem po trudnych drogach i bezdrożach  pokonywaniem nieraz 
ogromnych dystansów drogą lądową czy wodną.  
To w imieniu naszych misjonarzy i misjonarek MIVA Polska z okazji św. Krzysztofa kieruje apel 
do kierowców i podróżujących, aby w duchu wdzięczności za opiekę na drodze, podczas podróży 
podarować 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr na środki transportu dla misjonarzy. 
Niech to będzie też znak naszej chrześcijańskiej solidarności z misjonarzami! MIVA Polska w 
imieniu polskich misjonarzy wyraża wdzięczność wszystkim kierowcom, Przyjaciołom MIVA i 
ludziom dobrej woli za modlitwę i przekazywaną pomoc. 

Niech opieka św. Krzysztofa i wstawiennictwo bł. Jana Pawła II – Pielgrzyma świata i 
misjonarza wszystkich narodów towarzyszą nam zawsze w drodze, abyśmy szczęśliwie docierali do 
celu naszej podróży, aż dojdziemy kiedyś do Domu Ojca w niebie. Amen 
                                        
Ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska, wieloletni misjonarz w RPA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ABC MIVA 

Bóg Zapłać za modlitwę i przekazane ofiary przekazane w 2011 roku  
Projekty MIVA Polska zrealizowane w 2011 

Łącznie to 52 projekty zakupu rozmaitych pojazdów w 25 krajach świata i zostało  zakupionych  
43 auta terenowe i osobowe,  
1 ambulans,  
7 motocykli, 12 rowerów oraz  1 silnik do łodzi. 
31 -  w Afryce (głównie w Zambii, Kamerunie, Mozambiku, Gabonie, Mali, na Madagaskarze),  
19 w Ameryce Łacińskiej (m.in. w Peru, Boliwii, Urugwaju),  
2 -  w Azji i w Oceanii (Papua Nowa Gwinea).  
Na te pojazdy MIVA Polska przekazała łączną sumę 306 500 Euro. Wartość tych pojazdów uwzględniająca pomoc 
innych podmiotów i organizacji misyjnych to ponad. 900 tys. Euro.   

! 



Na misjach pracuje obecnie 2170 polskich misjonarzy i misjonarek w 94 krajach świata. W 
maju br. swoje 9-miesięczne przygotowanie misyjne w Centrum Formacji Misyjnej w 
Warszawie ukończyło 24 osoby: 14 księży diecezjalnych, 9 sióstr i 1 brat zakonny.  

Czym jest MIVA? 
To organizacja niosąca pomoc misjonarzom w zdobywaniu środków transportu niezbędnych w pracy misyjnej. 
Najczęściej potrzebne są samochody terenowe, motocykle, rowery, łodzie a także quady,  barki rzeczne, silniki do łodzi 
a nawet zwierzęta pociągowe. 
Nazwa MIVA oznacza Mi ssion Vehicle Asossiation czyli organizację na rzecz misyjnych środków transportu. Początki 
MIVA si ęgają 1927 roku w Niemczech, w Kolonii. Jej inicjatorem był o. Paweł Schulte ze Zgromadzenia Księży 
Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1949 roku powstała  MIVA w Austrii, której podwaliny położył Karl Kumpfmüller, 
świecki katolik. Później powstały podobne organizacje w Szwajcarii, Holandii, Anglii, Słowenii i w innych krajach. 
Organizacje te działają niezależnie chociaż ze sobą współpracują. 
MIVA Polska 
Powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 ze wsparciem MIVA Austria. Jej inicjatorem był  ks. Marian Midura 
pracujący wcześniej jako misjonarz Fidei Donum w RPA. MIVA Polska działa jako jedna z agend Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji.   
MIVA i 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 
bezpiecznej jazdy 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.  
MIVA Polska i bezpieczeństwo na drogach 
Z inicjatywy MIVA Polska obchodzony co roku Tydzień św. Krzysztofa. W drugą sobotę miesiąca maja MIVA 
organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę. Włącza się także w obchody ogłaszanej przez 
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców (KDK) Ogólnopolskiej Niedzieli Modlitw za Kierowców, obchodzonej na 
początku sezonu motoryzacyjnego. Wraz z  KDK modli się za ofiary wypadków drogowych z okazji Światowego Dnia 
Ofiar Wypadków Drogowych w trzecią niedzielę listopada.  
MIVA Polska rozpowszechnia 10 Przykazań dla Kierowców a wraz z polskimi misjonarzami na całym świecie modli 
się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w intencjach wszystkich kierowców o bezpieczne podróże oraz za ofiarodawców 
MIVA Polska. 
 
POMOCY Z AKCJI ŚW. KRZYSZTOF 2012 W ZAKUPIE SAMOCHODU TERENOWEGO , PICK -UP’A LUB 

OSOBOWEGO, MOTOCYKLA ETC . DLA SWOICH MISJI , PARAFII LUB O ŚRODKÓW OCZEKUJ Ą 

NASTĘPUJĄCY POLSCY MISJONARZE W NAST ĘPUJĄCYCH KRAJACH :  
 
AFRYKA : s. Marta Litawa SAC - Rwanda, Ginkongoro; s. Krystyna Popławska KDzJ – Burundi , Gitega; s.o. M. 
Zaguła MAfr – Burkina Faso, Dori; Beata Sikorska CR – Tanzania, Musoma; s. Beata Banaszek CP – Kamerun, 
Bertoua; o. J. Smaluch SSCC -  Dem. Rep. Konga, Kinshasa; s. Dolores Zok SSpS – RPA, Tzaneen; ks. M. Prawica 
FD – Zambia, Kabwe; ks. G. Zbroszczyk FD - Zambia, Mukonchi Mission; ks. A. Pergół FD - Zambia, Mpunde 
Mission; s. A. Śpiewak – Togo, Pagouda; o. Z. Grad SVD – Madagaskar, Antananarivo; o. G. Kucharski SMA -  
RCA, Berberati; o. P. Bujnowski OFM Conv.- Tanzania, Same; ks. Jan Hubner SDB - RCA, Bangui; s. Aldona 
Wysocka SSpS – Benin; s. T. Chrysologa SCB – Zambia, Chilanga; 
AMERYKA PŁD:  ks. P. Chudzik FD - Peru, Huancavelica ks. G. Tyralla FD - Peru, San Ramon;; o. A. Mochalski 
SVD – Argentyna, Puerto Iguazu; Ks. A. Kwaśniak FD – Argentyna, Esquel; s. Maksymiliana Sojka SSpS - Boliwia; 
ks. J. Zyzak FD – Boliwia, Oruro;  ks. P. Wojtala FD – Boliwia,Nnuflo de Chaves; ks. L. Juchniewicz FD - Ekwador, 
Santo Domingo; ks. R. Nakoneczny SAC - Kolumbia , Bogota 
AZJA:  ks. Z. Grygorcewicz MIC -  Kazachstan, Karaganda; ks. Piotr Kluza FD - Kazachstan, Chromtan  
motocykle:  
ks. T.  Bartmański FD - Ekwador; ks. G. Sagan – Peru, San Ramon; ks. M. Oset FD - Zambia - Lusaka; ks. J. Turek 
FD - Sierra Leone - Makeni; ks. P. Wojnarowski SDB - Ghana, Ashaiman; 
Łodzie, silniki do łodzi: 
o. E. Katulski OFM - Boliwia, Cochabamba (silnik do łodzi);  
Elżbieta Rotter (m. świecka) - Peru, San Jose de Amazonas (łódź z silnikiem)  
 

 



MODLITWA POŚWIĘCENIA 

 

• Pan z wami. 
          I z duchem twoim. 

Boże, który mocą swojego słowa stworzyłe
człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia 
według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dz
ludzkiej, dzięki Twemu błogosławie
pracy i wypoczynku. 

Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i 
kierowców i podróżujących, ustrze
tych pojazdów, od wszelkich nieszcz
dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy b
pobłogosławione dla Twoje
Ducha Świętego.  

Amen. 
 

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIE

 

• Niech Cię Pan błogosławi i strze
Amen. 

• Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob
Amen. 

• Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech ci
Amen. 

Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmog
Duch Święty.  Amen. 
 

 

MIVA Polska 
Ul. Byszewska 1, skr. poczt.112, 03

ĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIE

ą swojego słowa stworzyłeś cały wszech
ę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia 

według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy 
ki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego 

wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona 
ż ących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy bę

tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli 
 do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy b

pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię

COWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (Lb 6,24-26) 

 Pan błogosławi i strzeże.  

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy sw

Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.

Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn, 

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
mivapolska@misje.pl, www.miva.pl 

STWO KIEROWCÓW 

 cały wszechświat i dałeś 
 nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata 

ieło Twoje i pracy 
yły dla dobra człowieka, jego 

. Krzysztofa, patrona 
ystkich, którzy będą korzystali z 

 duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli 
 do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą 

mię Ojca i Syna + i 

 

ę obdarzy swą łaską. 

 obdarzy pokojem. 

ący, Ojciec, i Syn,   +  i 

 

 
ax: +48 22 743 95 27 


