
"Felieton tygodnia ks. proboszcza Mariana Fatygi" 

 
 

 
  

XXI Tydzień Świętego Krzysztofa  
19-26 lipca 2020 r. 

 
 
1 grosz, za 1 kilometr bezpiecznej jazdy to piękny i konkretny sposób włączenia się 

w zakup pojazdów dla misjonarzy posługujących w różnych częściach świata. Akcja ta została 
zapoczątkowana w 1927 roku. Ojciec Paweł Schulte powołał w Niemczech organizację 
o nazwie MIVA. Przyczyniła się do tego śmierd jego przyjaciela, misjonarza, który ze względu 
na bark środka transportu nie został na czas przewieziony do szpitala. Wkrótce motto akcji 
„Niesiemy Chrystusa na ziemi, na wodzie i w powietrzu” stawało się inspiracją dla 
wolontariuszy z innych krajów, pragnących włączyd się w to dzieło. Także i w naszej ojczyźnie 
za sprawą misjonarza – ks. Mariana Midury w roku wielkiego Jubileuszu 2000 rozpoczęła 
swoją działalnośd MIVA Polska. Dzięki temu już po raz dwudziesty pierwszy obchodzimy 
Ogólnopolski Tydzieo Św. Krzysztofa”. Od wielu lat prowadzona jest szeroko zakrojona 
kampania na rzecz poprawy bezpieczeostwa na drogach. Statystki i doświadczenia wielu 
z nas wskazują, że jest na tym polu bardzo dużo do zrobienia. Wydaje się, że człowiek 
zatraca nie tylko wyobraźnię i odpowiedzialnośd, ale najbardziej podstawowy instynkt 
samozachowawczy. Zapewne można by wymienid całe mnóstwo przyczyn wypadków.  

 
Jako chrześcijanie musimy zastanowid się nad osobistym stosunkiem do życia, jako 

największego daru otrzymanego przez każdego z nas od samego Boga. Chrześcijanin kocha 
życie i jest wdzięczny Stwórcy za ten wielki dar. Czuje się za nie odpowiedzialny, zarówno 
w wymiarze osobistym jak i społecznym. Rozsądne, zgodne z przepisami, a przede wszystkim 
z zorientowane na innych uczestników ruchu drogowego kierowanie własnym pojazdem jest 
tego najlepszym dowodem. Wezwanie, by za przykładem św. Krzysztofa byd tymi, którzy 
niosą Chrystusa, dają świadectwo swojej wiary przez wiernośd przykazaniom jest wezwaniem 
dla wszystkich kierowców.  

 
W tym dniu pamiętajmy szczególnie o motoryzacyjnych potrzebach misjonarzy, by 

mogli na czas i bezpiecznie dotrzed do swoich podopiecznych.  
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