
Ks. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców  

Ks. Jerzy Kraśnicki - dyrektor MIVA Polska 

z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców 

Rola Kościoła w kształtowaniu postaw  
uczestników ruchu drogowego 



  

 Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą 

Kościoła… Dlatego usprawiedliwiona jest 
troska Kościoła o to, aby życie ludzkie stawało 
się coraz bardziej ludzkie, aby wszystko, co na 
to życie się składa, odpowiadało prawdziwej 
godności człowieka...  

      św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis 15 

 

Człowiek drogą Kościoła 



Źródła duszpasterskiej troski  
o użytkowników drogi 

 Życie ludzkie jako podstawowa wartość i dar od Boga, którego 
należy strzec i chronić; 

 Potrzeba kształtowania relacji do innych ludzi –
współużytkowników drogi – przykazanie miłości bliźniego jako 
norma;  

 Potrzeba kształtowania relacji do rzeczy i dóbr materialnych – 
pojazdy dobrem materialnym w służbie człowiekowi;  

 Odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje czyny, 
słowa, zachowania jako pochodna wolności; 
 



Problematyka użytkowników drogi  
w nauczaniu Kościoła 

    Papież Pius XII w 1956 roku do zmotoryzowanych:  

 Nie zapominajcie o szacunku dla innych użytkowników drogi, bądźcie 
uprzejmi i uczciwi z obchodzeniu się z innymi kierowcami i pieszymi i 
okazujcie im swoje życzliwe usposobienie. Szczyćcie się umiejętnością 
opanowywania często wynikającej z natury niecierpliwości, poświęcając 
niekiedy nieco swojego poczucia dumy, aby mogła zwyciężyć uprzejmość, 
która jest znakiem prawdziwej miłości. W ten sposób nie tylko będziecie 
mogli uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, ale także sprawicie, że samochód 
stanie się bardziej użytecznym narzędziem dla was i dla innych, dającym 
więcej prawdziwej satysfakcji. 

 



bł. Papież Paweł VI 
o potrzebie pozytywnego podejścia do zasad drogowych  

 
      Na podstawie Pisma Św., a szczególnie Ewangelii i Listów 

Apostolskich, można by utworzyć antologię przepisów, które 
mogłyby stanowić zbiór moralnych kryteriów, a nawet podręcznik 
etykiety i dobrach manier dla użytkowników drogi. Byłoby 
wsparciem i umocnieniem dla regulacji Kodeksu Ruchu Drogowego, 
a także inspiracją, której brakuje czysto negatywnemu i 
profilaktycznemu ujęciu zawartych w nim zasad. Dopóki 
użytkowników drogi nie zachęci się do spojrzenia na swoje 
powinności w sposób pozytywny i zachęcający, dopóty będzie 
niemożliwe osiągnięcie pożądanej oceny moralnej [tych 
powinności].  (wypowiedź z 1965) 



 
Katechizm Kościoła Katolickiego  

 
  
      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) 

 



 
Papież Benedykt XVI: 

 
 Słowo Ojca Św. Benedykta XVI w j. francuskim w czasie modlitwy  

Anioł Pański w Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, 20.11.2005: 

 Tej niedzieli, poświęconej ofiarom wypadków drogowych powierzam 

miłości Pana wszystkie osoby, które straciły życie w wypadkach drogowych, 

jak i bardzo licznych rannych i ich rodziny. Wzywam wszystkich kierowców 

do prowadzenia rozważnego i odpowiedzialnego, aby skutecznie walczyć, 

wraz z przedstawicielami władzy, przeciw temu złu socjalnemu i aby 

zmniejszyć liczbę ofiar.  

 



Dokument Papieskiej Rady  
ds. Emigrantów i Podróżnych  

 Dokument ukazał się w 2007 roku pod nazwą: 

Wskazania dla duszpasterstwa użytkowników drogi.  

 To pierwszy dokument Stolicy Apostolskiej zajmujący się 
problematyką BRD. Porusza on wiele kwestii m.i. takie 
jak: 

 Mobilność ludzka w kontekście ludzkiego postępu; 

 Ludzkie aspekty i psychologia kierowców; 

 Moralne i etyczne aspekty kierowania pojazdami; 

 Ryzyko w ruchu drogowym i moralna odpowiedzialność 
użytkowników drogi;  

 



MIVA Polska i troska o poprawę 
bezpieczeństwa na polskich drogach  

  W 2000 roku przy Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji powstała MIVA 
Polska – Mission Vehicle Association 
Poland – organizacja na rzecz misyjnych 
środków transportu. Jej założycielem był 
ks. dr Marian Midura. 

      Obok pomocy misjonarzom MIVA Polska - 
zgodnie ze swoim statutem - promuje 
poszanowanie zasad kierowcy 
chrześcijanina i wspiera działania na rzecz 
bezpieczeństwa na polskich drogach. 

 

Środki transportu dla misjonarzy 



Powstanie Krajowego Duszpasterstwa 
Kierowców 

  
 W marcu 2005 roku Konferencja 

Episkopatu Polski powołała Krajowe 
Duszpasterstwo Kierowców(KDK). 
Powstało ono na bazie działań MIVA 
Polska. Mottem KDK są słowa:  

      „Kierujmy się Miłością na drodze” 



Dekalog Kierowcy MIVA Polska 

 Wraz ze studentami i 

wolontariuszami MIVA został 
ułożony Dekalog Kierowcy  - 
odwołujący się do 10 
Przykazań Bożych.   

 Dekalog został 
rozpowszechniony w formie 
obrazków z wizerunkiem św. 
Krzysztofa w setkach tysięcy 
egzemplarzy. 

  



 
Rachunek sumienia kierowcy 

do przemyślenia w swoim sumieniu 

  Czy nie jestem egoistą na drodze? 

 Czy nie używam złych słów, gestów…? 

 Czy mam czas na modlitwę? 

 Czy jestem życzliwy dla pieszych? 

 Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? 

 Czy dbam o stan techniczny pojazdu? 

 Czy brawurą nie zagrażam życiu ludzi? 

 Czy pomagam potrzebującym? 

 Jak przestrzegam przepisy drogowe? 

 Co mi sumienie szczególnie wyrzuca? Czy staram się to naprawiać?  Odpowiem sobie 
szczerze: Jakim jestem kierowcą?  

PAMIĘTAJ JAKO CZŁOWIEK WIARY MASZ BYĆ ZAWSZE ŻYCZLIWYM I TRZEŹWYM KIEROWCĄ! 



Inne formy kształtowania  
postaw użytkowników drogi 

MIVA Polska poleca także: 

 Modlitwę o bezpieczną jazdę przed podróżą i podziękowanie po podróży; 

 Nabożeństwo przebłagalne za grzechy kierowców za wstawiennictwem św. 
Krzysztofa; 

 Całoroczną modlitwę w trosce o bezpieczną jazdę (specjalna modlitwa i 
intencja na każdy miesiąc roku); 

 Modlitwę za ofiary wypadków drogowych; 

 Umieszczanie wizerunku św. Krzysztofa – Patrona podróżujących i znaków 
religijnych w swoich pojazdach; 

(Zob. Modlitewnik św. Krzysztofa oraz na www.miva.pl )  

 

http://www.miva.pl/


Obchody i Wydarzenia organizowane  
przez MIVA Polska i KDK  

      Ogólnopolska Niedziela Modlitwa za Kierowców 

 Obchodzona jest zawsze w 

ostatnią niedzielę kwietnia 

jako stały punkt w kalendarzu 

KEP. 

 

W Niedzielę, 24 kwietnia 

2016 roku w Sanktuarium 

Matki Bożej w Gietrzwałdzie 

na Warmii przygotowana 

została  „Brama Miłosierdzia 

Bezpiecznych Kierowców” 



Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska  
na X Niedzielę Modlitw za Kierowców 

Apel do kierowców i pieszych  
 

 Każdego roku na drogach całego świata ginie już prawie 2 mln ludzi, z czego w Europie 40 tysięcy, w Polsce około 3 tysięcy. Z 
danych wynika, że główną przyczyną śmierci na drogach są: brawura, nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie podstawowych 
przepisów, co też powoduje, że w naszym kraju ginie szczególnie dużo pieszych! 

 Dlatego dziś w całym kraju modlimy się za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach i ulicach. Zabiegani na co 
dzień przy wypełnianiu obowiązków i załatwianiu różnych swoich spraw, nieczęsto mamy okazję do refleksji... Jako 
chrześcijanie winniśmy wszystkich  traktować jak Boże dzieci, z należytym szacunkiem, braterską miłością, szczerą troską i 
życzliwością, niezależnie od tego, czy kierujemy jakimś pojazdem czy przemieszczamy się pieszo. 

 Drodzy Siostry i Bracia, aby żyć zgodnie z nauką Jezusa naszego Mistrza, prosimy każdego z Was w Jubileuszowym Roku 
Miłosierdzia: Bądź miłosierny na drodze! - Bądź chrześcijaninem także za kierownicą! Niech znikną z naszych dróg wszelkie 
przejawy agresji, lekkomyślność i lekceważenie zasada bezpieczeństwa; okazujmy cierpliwość wobec innych, opanujmy 
pokusę nadmiernej prędkości; przebaczajmy przewinienia innych użytkowników dróg!  

 Robiąc dziś rachunek sumienia z zachowania się na drogach i ulicach prośmy o Bożą pomoc i wstawiennictwo św. Krzysztofa 
oraz patrona naszych polskich dróg, św. Jana Pawła II. Modląc się, postanówmy sobie: od dziś będę godny imienia 
Chrystusowego ucznia także na drodze, w czym proszę o pomoc Aniołów Stróżów i świętych, aby nasze drogi były bezpieczne 
i poruszający się po nich kierowali się miłością do wszystkich kierowców, pieszych i rowerzystów. 

 Drodzy Siostry i Bracia! Niech modlitwa uwrażliwia nas wszystkich, byśmy zawsze na drodze przestrzegali przepisów ruchu i 
kierowali się rozsądkiem, miłością i odpowiedzialnością.  

  ks. dr Marian Midura , Krajowy Duszpasterz Kierowców 
  ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska i z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców 

 



  XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę 
Miłosierni na drogach, 14 maja 2016 

 
Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich w dniu Pielgrzymki 
w intencji ofiar wypadków drogowych. Celnicy z Mobilnych 
Służb Celnych z Katowic  na czele drogi. 

Modlitwa Apelowa za kierowców  w Kaplicy Cudownego 
Obrazu z udziałem  MIVA i KDK, Służby Celnej i Policjantów z 
KGP oraz Kapitana Orlen Team Jacka Czachora. 



 cd. Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę 

Poświęcenie samochodu rajdowego Marka Dąbrowskiego i 
Jacka Czachora w czasie Pielgrzymki 

Uczestnicy Pielgrzymki z Krajowym Duszpasterzem 
Kierowców ks. dr Marianem Midurą i o. Kazimierzem 
Szymczychą, Sekretarzem Komisji Ep. Polski ds. Misji 

 



 
Modlitwa o bezpieczne Światowe Dni Młodzieży 

 
  MIVA Polska i KDK wyszło z inicjatywą nowenny przed Światowymi 

Dniami Młodzieży i zaproponowało specjalnie przygotowaną 
modlitwę:         

   Boże, pełen Miłosierdzia, który gromadzisz ludzi młodych z 
całego świata wyznających wiarę w Twojego Syna Jezusa Chrystusa na 
spotkanie z Papieżem Franciszkiem, prosimy Cię, niech Twoje 
miłosierdzie i Twoje przykazanie miłości króluje w sercach ludzi, w 
słowach, gestach i zachowaniach kierowców oraz podróżujących. Za 
wstawiennictwem św. Krzysztofa uchroń od wszelkich niebezpieczeństw 
zasiadających za kierownicę i podejmujących podróże w tym 
szczególnym czasie. Niech Twoja wszechmocna ręka wszystkich chroni, 
aby żadne zło nie mogło zepsuć piękna spotkania z Tobą i naszymi 
braćmi i siostrami z całego świata. Tobie ufamy, Tobie się polecamy, w 
Twoje ręce się oddajemy. Amen. 

  

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Pod Twoją obronę… 
  Święty Krzysztofie, módl się za nami! Boże, prowadź! 

 



 
 

XVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 2016 

 
  Komunikat do wiernych wszystkich Parafii i Kierowców w Polsce z okazji Tygodnia  

św. Krzysztofa z apelem o bezpieczną i ostrożną jazdę szczególnie w czasie ŚDM. 

 

  „…W tym czasie ŚDM naszym priorytetem powinna być szczególna troska o 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Nasza modlitwa przed i po podróży, 
chociażby pobożnie uczyniony znak krzyża, wzajemna życzliwość na drogach i szacunek 
wobec innych, opanowanie pokusy nadmiernej prędkości i innych często egoistycznych i 
lekkomyślnych zachowań, wyzbycie się zgubnego pośpiechu, wreszcie zawsze konieczna 
trzeźwość, niech będą świadectwem wiary i wypełniania przykazania miłości Boga i 
bliźniego. Stąd z okazji Tygodnia św. Krzysztofa, który zarazem jest obchodzony jako 
Tydzień Bezpiecznego Kierowcy, pragniemy nie tylko przypominać, prosić i apelować o 
bezpieczną jazdę, ale i modlić się o bezpieczne podróże dla wszystkich.” (Komunikat 
Przewodniczącego Komisji Ep. Polski ds. Misji Bp. Jerzego Mazura) 

 



cd. XVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 
Inauguracja Tygodnia i Festyn św. Krzysztofa w Leśnej Podlaskiej, 17.07.2016  

Poświęcenie pojazdów w czasie uroczystości w Leśnej Podlaskiej 
przez Bp. Jerzego Mazura, Przewodniczącego KEP ds. Misji. 
Towarzyszy Mistrz rajdowy Jacek Czachor. 

Próby na symulatorze dachowania w czasie festynu były 
możliwe dzięki współpracy z ITS w Warszawie. 



cd. XVII Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa  

Poświęcenie nowej Kapliczki św. Krzysztofa w Rozogach na 
Kurpiowszyźnie przy ruchliwej trasie DK53, 24.07.2106 

Obchody Bezpiecznego Dnia Kierowcy w Myszyńcu  

z Krzysztofem Hołowczycem, 25.07.2016 



Akademia Jazdy Opel i Automobil Klub Polski  
od lat współpracują z MIVA Polska i KDK 

Kursy Doskonalenia Techniki Jazdy – dla Misjonarzy i Kierowców Biskupów  

„Przykład z góry” 



Pomnik Ofiar wypadków Drogowych i Komunikacyjnych „Przejście”  
w Zabawie k. Tarnowa 

Przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie powstał w 
2008 roku jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie Pomnik 
Ofiar wypadków z ośrodkiem leczenia traumy powypadkowej . 

Zasadzenie Drzewka Pamięci w Dniu Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych, 18.11.2015 roku. Umieszczane są też co roku krzyże 
upamiętniające zabitych i rannych w wypadkach. 



„Drogi nie są dzisiaj jedynie szlakami komunikacyjnymi, stały się one 
miejscem, gdzie spędzamy wydatną część naszego życia…  
Dla wierzących, droga staje się też ścieżką ku świętości”. 

 
 

Św. Krzysztofie, 
patronie Kierowców  

i Podróżujących, 
módl się za nami. 
Św. Janie Pawle II, 
Misjonarzu świata, 

wstawiaj się za nami. 
Boże, prowadź! 



Ks. Jerzy Kraśnicki  

Ks. Marian Midura 

Życzymy wszystkim bezpiecznych podróży 
pod opieką św. Krzysztofa! 


