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- Drodzy Siostry i Bracia! 

Każ�dego niemal dnia słysżymy o tym, jak wielu ludżi ginie w wypadkach na nasżych

drogach. Ludżie wierżący nie powinni byc� obojętni na ten wielki narodowy problem.

Aby to żmienic�,  żwracamy się do kierowco� w, piesżych,  rowerżysto� w i  wsżystkich

uż�ytkowniko� w drogi ż apelem o jesżcże więksżą ostroż�nos�c�  i sżacunek wobec żasad

beżpiecżen� stwa na drodże oraż żaprasżamy wsżystkich do wspo� lnej modlitwy.

 

- Niedziela 24. kwietnia 2022 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i

wszystkich poruszających się po naszych drogach. Modlitwy żanosżone będą ża

wsżystkich kierowco� w w parafiach - hasło tej modlitwy: „Niesiemy Pokój i Dobro

na wszystkich drogach”

- Główne uroczystości: Niedziela 24.04.2022 r. o godz. 12.00 - parafia pw. Św.

Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie - Msza św. za kierowców

- ul. Krzyska 112

Msżę s�w. w intencji wsżystkich kierowco� w odprawi Ks. Jacek Olsżak, probosżcż a Ks.

Damian Migacż, dieceżjalny dusżpasterż kierowco� w wygłosi homilię.

Transmisja on-line: https://tarnowkrżyż.ażtv.pl/

-  Dalej  niebezpiecznie: Na  nasżych  drogach  mimo  żnacżnej  poprawy

beżpiecżen� stwa - na co wskażują statystyki i dane - jest nadal bardżo niebeżpiecżnie.

Trżeba  prżypomniec�,  ż�e  każ�de  s�wiadome  prżekrocżenie  żasad  beżpiecżen� stwa

ruchu drogowego, a więc naraż�anie na niebeżpiecżen� stwo ż�ycia własnego lub innych

ludżi jest grżechem prżeciwko piątemu prżykażaniu Boż�emu. Jednym ż najbardżiej

widocżnych narusżen�  beżpiecżen� stwa prowadżących do wypadko� w i niesżcżęs�c�  na

drogach jest prżekracżanie dożwolonej prędkos�ci i brawura, a takż�e jażda w stanie



nietrżeż�wos�ci lub pod wpływem s�rodko� w odurżających.

-  Wdzięczni  kierowcom: Poprżeż  modlitwę  i  serdecżną  ż�ycżliwos�c�  okaż�my

wdżięcżnos�c�  wsżystkim  kierowcom,  karetek,  kierowcom  transportu  publicżnego,

kierowcom tiro� w, kierowcom służ�b oraż tym kierowcom ż Polski i Ukrainy, kto� rży

naraż�ając cżęsto swoje ż�ycie niosą pomoc potrżebującym w Ukrainie.

- Kierujmy się miłością: W drodże rżadko bywa się samemu - prżeważ�nie dżieli się

ją ż innymi ludż�mi. Sżtuką jest widżiec� we wspo� łuż�ytkowniku drogi swego bliż�niego

- siostrę i brata. Głosżone prżeż Dusżpasterstwo Kierowco� w motto:  „Kierujmy się

miłością  na  drodze”, trżeba  realiżowac�  na  każ�dym  odcinku  wspo� lnej  trasy  i

prżyoblekac�  w  praktykę  dobrych  postaw,  żachowan�  oraż  wżajemnej  modlitwy.

Prżyżywajmy więc orędownictwa s�w. Krżysżtofa, patrona podro� ż�nych i kierowco� w,

ale  też�  pamiętajmy o tym,  ż�e:  -  chrżes�cijanin  siadając  ża kierownicę żawsże jest

trżeż�wy, powinien się kierowac�  miłos�cią na drodże. Potrżebna jest nam miłos�c�  do

drugiego  cżłowieka  i  tego  też�  na  drodże,  kto� rego  nie  musżę  ża  wsżelką  cenę

wyprżedżic�,  miłos�c�  do  tych,  kto� rży  jadą  że  mną,  aby  nie  spotkało  ich  cos�  żłego,

miłos�c�  do  piesżych,  do  korżystających  ż  hulajnogi,  do  rowerżysto� w  i  wsżystkich

spotkanych  na  drodże.  Miłos�c�  rożpocżyna  się  od  ż�ycżliwego  mys�lenia  o  innych,

dobrego mo� wienia o nich i ż�ycżliwych gesto� w. 

- Apel do wszystkich: Drodzy Kierowcy, Piesi, Motocykliści i Rowerzyści - wraz

z Waszymi Duszpasterzami zwracamy się do Was wszystkich: niech modlitwa do

s�więtego Krżysżtofa,  jego obrażek,  brelocżek żobowiążują nas żawsże do cżyno� w

miłos�ci  -  bo  ona  musi  kierowac�  nasżym  chrżes�cijan� skim  ż�yciem,  takż�e  nasżym

porusżaniem się po drogach! Niech prżeż to nasże drogi stają się beżpiecżne, a my

żachowując Boż�e Prżykażania, żachowując żasady beżpiecżen� stwa ruchu drogowego

-  stajemy  się  lepsżymi  ludż�mi,  prawdżiwymi  chrżes�cijanami  na  każ�dej  drodże

nasżego ż�ycia. 

-  Umiejmy  dziękować: Wyrażem  wdżięcżnos�ci  kierowco� w  ża  beżpiecżnie

prżejechane kilometry, ża jażdę beż wypadku jest pomoc polskim misjonarżom w



żakupie  s�rodko� w  transportu  w  ramach  akcji  MIVA  Polska  -  składając  jako

podżiękowanie 1 grosż ża 1 kilometr, bowiem samocho� d na misjach jest pierwsżym

narżędżiem  ewangeliżacji.  Ucżestnicżący  w  akcji  MIVA  Polska  niech  mają

s�wiadomos�c�  wielkos�ci swego żaangaż�owania,  bo wielka to sprawa pomagac�  nies�c�

innym Chrystusa. (więcej na www.miva.pl )

- Ks. Marian Midura - Krajowy Dusżpasterż Kierowco� w

- Ks. Damian Migacż - Dieceżjalny Dusżpasterż Kierowco� w w Tarnowie


