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Przepisy mają nas chronić…  
św. Krzysztof – patron kierowców 

 
 
Jakie mamy podejście do wszelkich przepisów? Czy stwierdzamy, że to dla 

naiwniaków, albo że nie obowiązują dopóki nie damy się złapać. Czy widzimy w nich tylko 
czyjś kaprys lub chęć ograniczenia naszej wolności. 
  Św. Krzysztof znany jako opiekun kierowców, a także wszystkich podróżujących 
i marynarzy jest jednym z patronów, którzy uświadamiają nam, iż winniśmy korzystać z ich 
„mocy” i zwracać się przez ich wstawiennictwo o potrzebną dla nas opiekę. Potrzebujemy 
jednak na co dzień roztropności w działaniu. Niepoważne byłoby modlenie się do św. 
Krzysztofa przy jednoczesnym i świadomym przekraczaniu przepisów. 

Już po raz kolejny przypadają ogólnopolskie obchody Tygodnia Św. Krzysztofa, są  
czasem refleksji nad tym, w jaki sposób jeździmy, czy kierujemy się na drodze 
odpowiedzialnością. Wydaje się, że do kierowców nie docierają zatrważające doniesienia o 
ofiarach wypadków drogowych. Wciąż ulegamy pokusom. Opinia publiczna bardzo 
emocjonalnie reaguje na przejawy arogancji kierowców, ale z drugiej strony okazuje dużo 
tolerancji wobec łamania przepisów ruchu drogowego. 

Lato to czas licznych wyjazdów na upragniony, wakacyjny odpoczynek. Szczęśliwe 
dotarcie do celu stanowi podstawowy warunek udanego urlopu. 
Jednak bardzo często mamy do czynienia z ludzkimi tragediami na wskutek wypadków 
drogowych. Z zachowaniem na drodze, jesteśmy często na bakier. Potrzeba nam wciąż zasady 
kierowania się miłością na drodze. Miłość do drugiego człowieka, którego nie muszę za 
wszelką cenę wyprzedzić. Miłość do tych co jadą ze mną, by nie spotkało ich coś złego, miłość 
do pieszych, rowerzystów i wszystkich spotkanych na drodze jest najważniejsza. 

Chrześcijanie podróżujący autami proszą swojego patrona, św. Krzysztofa o to, by 
szczęśliwie dojechać do celu.  Z pewnością jego wstawiennictwo jest nam wszystkim bardzo 
potrzebne, gdyż na drogach wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. 

Kościół aktywnie uczestniczy w uwrażliwianiu ludzkich sumień, by odpowiedzialność 
była nie tylko za siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego i wyznaczała tor jazdy 
każdego kierowcy. Powtarzane przez media statystyki ofiar wypadków drogowych to 
przemawiająca do wyobraźni przesłanka do wspólnego zabiegania o bezpieczeństwo na 
drodze. 

Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców, to szczególny czas nauki wrażliwości 
i odpowiedzialności za życie własne i innych. Św. Krzysztof wspiera nas w pielgrzymowaniu, 
ale równocześnie, nawołuje kierowców do zachowania czujności, sprawności technicznej 
naszych aut i naszej osobistej odpowiedzialności jako kierowcy. 

Prowadzenie pojazdu po drogach publicznych wymaga moralnego i obywatelskiego 
poczucia odpowiedzialności. 
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