Relacja z modlitwy za Kierowców - Jasna Góra - Biuro Prasowe
W tym roku w niedzielę, 25 kwietnia przypada 15. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za
Kierowców. W ostatnią niedzielę kwietnia, z inicjatywy MIVA Polska i krajowego
duszpasterza kierowców, Kościół obejmuje modlitwą kierowców i wszystkich poruszających
się po drogach.
Centralne obchody 15. Ogólnopolskiej Niedzieli Modlitw za Kierowców odbyły się na Jasnej
Górze. Msza św. w intencji kierowców odprawiona została o godz. 11.00 w Kaplicy Matki
Bożej, i transmitowana była przez pr. 1 Telewizji Polskiej.
Eucharystii przewodniczył ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców. „Przez
wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej i św. Krzysztofa prosimy o bezpieczeństwo w naszych
podróżach, w naszym poruszaniu się po drogach i ulicach - mówił na początku Mszy św. ks.
Marian Midura - Niech ta modlitwa wyprasza nam mądrość, roztropność i życzliwość w
sercu, kiedy przemierzamy codziennie nasze ulice i drogi”.
Nawiązując do obchodzonej także dziś Niedzieli Dobrego Pasterza, ks. Jerzy Kraśnicki ,
dyrektor MIVA Polska mówił w homilii: „Przykład Dobrego Pasterza, który jest zatroskany o
swoje owce, o ich byt i bezpieczeństwo, również możemy odnieść do różnych sfer naszego
życia, w których potrzebna jest szczególna troska, potrzebna jest modlitwa. Taką sferą jest
sprawa bezpieczeństwa na naszych drogach, gdzie, jak pokazuje doświadczenie i medialne
informacje, na porządku dziennym mają miejsce kolizje, wypadki, tragedie drogowe. Nie
powinniśmy się z nimi na tyle oswoić, aby zrezygnować z podejmowania dalszych wysiłków i
działać, aby zmieniać na lepsze tę sytuację. W skali jednego roku to kilkadziesiąt tysięcy
wypadków, które niosą ze sobą wiele ofiar, cierpień i kalectwa. W splotach przyczynowych
najczęściej pojawiają się niestety braki i zaniedbania ze strony kierujących pojazdami - a więc
brawura, nadmierna prędkość, lekceważące podejście do zasad bezpieczeństwa na drodze.
Wiele postaw ze strony kierujących pojazdami i innych użytkowników drogi jest czasem
zaprzeczeniem zdrowego rozsądku oraz pogwałceniem przykazania miłości Boga i bliźniego.
Każdy kierowca, nie tylko chrześcijanin, poprzez gesty, słowa, odpowiedzialne zachowania,
powinien tworzyć kulturę bezpieczeństwa na drogach, opartą nie tylko na kodeksie ruchu
drogowego, ale i na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Wzajemna życzliwość, szacunek, są
oznaką naszej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, i są przejawami miłości, o której mówi
Chrystus w Ewangelii”.
Przy okazji 15. Ogólnopolskiej Niedzieli Modlitw za Kierowców, krajowy duszpasterz
kierowców i dyrektor MIVA Polska zwracają się również do kierowców z prośbą, aby wyrazem
ich wdzięczności za bezpiecznie przejechane kilometry, za jazdę bez wypadku, była pomoc
polskim misjonarzom w zakupie środków transportu w ramach akcji MIVA Polska – składając
jako podziękowanie 1 grosz za 1 kilometr.
„Każdego roku dzięki tej akcji w misjonarskie ręce trafia kilkadziesiąt samochodów - wśród
nich są ambulanse, wiele motocykli, rowerów, łodzie motorowe czy skutery śnieżne, a nawet
zwierzęta pociągowe. Akcja ta podejmowana rokrocznie przez stowarzyszenie misyjne MIVA
Polska, działające pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. misji” - mówił ks. Jerzy
Kraśnicki.
Duszpasterze przypominają również o trwającej akcji MIVA Polska pt. „Promienie Miłosierdzia
– wózki dla niepełnosprawnych na misjach”, o której więcej informacji można znaleźć
na: www.miva.pl. „W tym roku prawie 700. niepełnosprawnych prosi za pośrednictwem
polskich misjonarzy o pomoc w zdobyciu wózka inwalidzkiego, który ułatwi ich i tak trudną
codzienność. Są wśród nich dzieci, są ofiary wypadków drogowych” - informował ks. Jerzy

Kraśnicki.
W czasie modlitwy wiernych modlono się za wszystkich kierowców poruszających się po
drogach, a zwłaszcza za pełniących dziś służbę dla społeczeństwa - kierowców karetek,
transportu publicznego, tirów, służb mundurowych. Modlitwa obejmowano także misjonarzy
na całym świecie.
Akt Zawierzenia kierowców złożyła insp. Magdalena Rzeczkowska, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej .
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