"Felieton tygodnia ks. proboszcza Mariana Fatygi"

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych – 15 listopada 2020 r.
W trzecią niedzielę listopada, 15.11.2020 r., obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Wypadków Drogowych. W kościele katolickim szczególnie modlimy się o
wieczne zbawienie dla tych, którzy nagle i niespodziewanie stracili życie wskutek
wypadków drogowych. Pamiętamy także o wszystkich, którzy cierpią z powodu tych
wypadków.
Pożyteczna inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych to ustanowienie
Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. 26 października 2005 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność
międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada, jako corocznego Dnia
Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Do udziału w uroczystościach zaprasza się
rodziny tragicznie zmarłych jak i uczestników wypadków drogowych, którzy szczęśliwie
uniknęli śmierci.
Papież Benedykt XVI tak mówił do wszystkich kierowców 15 listopada 2009 roku:
”Wszystkich, którzy przemierzają drogi świata, zachęcam do zachowania ostrożności ,
w duchu odpowiedzialności za dar zdrowia i życia własnego i innych. Niech Bóg
bezpiecznie prowadzi podróżujących i niech wam błogosławi”.
Bezpieczeństwo na naszych drogach to jeden z najważniejszych problemów
trapiących społeczeństwo. Tysiące zabitych, dziesiątki tysięcy rannych, ukazują bezmiar
ludzkich tragedii, którego bezwzględnie trzeba zapobiegać. W tym szczególnym dniu
apelujemy, aby każdy kierowca zrobił wszystko, by z jego powodu nie doszło do
żadnego zagrożenia na drodze oraz okazywał szczególną życzliwość i szacunek dla
innych użytkowników dróg. Zatrważające statystki: średnio każdego dnia na polskich
drogach ginie 15 osób, rocznie traci życie ponad 5 tysięcy.
Jeden z duchownych napisał: „Każdy kierowca ma coś z nomady, a żywot nomady jest
trudny i wymagający (...). Wymaga to od kierujących nie tylko sporych umiejętności
technicznych, ale też wielu cnót osobistych oraz szczególnej gorliwości w przyzywaniu
opieki Bożej Opatrzności i wstawiennictwa św. Krzysztofa.”.
Nie zapominajmy o tych, którzy ostatnio zginęli w różnych wypadkach. Świadomość
zagrożeń i skutków nierozważnego zachowania za kierownicą jest warunkiem
bezpieczeństwa i budulcem odpowiedzialności na drodze - powiedział jeden
z użytkowników dróg.
Bądźmy rozważni i roztropni, jako kierowcy i piesi.
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