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Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Jana Piotrowskiego
na XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 24-31 lipca 2022
1. Czcigodni Bracia w kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego! Kochani bracia i siostry w
Chrystusie! Drodzy użytkownicy pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i motocykli,
poruszający się po polskich drogach, a w czasie wakacji także poza naszym krajem! Pozdrawiam Was
serdecznie w te wakacyjne dni, kiedy odbywacie liczne podróże rodzinne, pielgrzymkowe,
towarzyskie czy służbowe. Z dnia na dzień dostrzegamy wzrastającą ilość pojazdów, które służą
człowiekowi, bowiem podróże stanowią integralną część ludzkiego życia.
Pismo Święte, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, odwołuje się do licznych podróży, a
klasycznym przykładem wędrowca był Abraham, którego Bóg powołał, aby opuścił swoją ziemię
ojczystą i udał się do Ziemi Obiecanej, co też uczynił ufając Bogu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12, 1). W drodze, i to bardzo często, idąc szlakiem
palestyńskich dróg, bywał Jezus z Nazaretu, nasz Pan i Odkupiciel, który tym samym realizował
swoją misję posłany przez Ojca do ludzi, aby mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).
2. Za tą Bożą pełnią życia tęskni wiele ludzkich serc, a ich pragnienia mogą spełnić misjonarze, także
ci posłani przez Kościół w Polsce, którzy ofiarnie pracują w 99 krajach świata, realizując nakaz
misyjny Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-2). Zadanie to powierzone Kościołowi
jest aktualne w XXI w., bowiem nadal widać niezmierzone horyzonty misji (por. Jan Paweł II,
Redemptoris missio, 1).
3. Działalność misyjna Kościoła nie zmierza do żadnego sukcesu, ale do coraz bardziej autentycznego
świadectwa wiary, że Bóg jest miłością, jaka objawia się nam w Jezusie Chrystusie mocą Ducha
Świętego. Ewangeliczne świadectwa wiary ma niejedno imię i wyraża się w dziełach miłosierdzia,
służbie zdrowia, edukacji, budowie infrastruktury misyjnej – kaplic i kościołów oraz codziennej
pomocy mieszkańcom i wiernym placówek
misyjnych.
Koniecznym środkiem komunikacji dla misjonarzy są samochody terenowe, motocykle i rowery. Inną
grupę pojazdów stanowią samochody ciężarowe, traktory, quady czy łodzie motorowe. Natomiast
bezpośrednim darem dla potrzebujących są wózki inwalidzkie, których wciąż potrzeba.
W 2021 r. MIVA Polska zrealizowała 137 projektów na zakup pojazdów misyjnych, na które
przekazała kwotę 4 530 546 zł. XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa trwający w dniach 24-31
lipca br. – organizowany przez MIVA Polska – jest wyrazem wdzięczności Bogu i ludziom za otwarte
serca, za dar modlitwy i przysłowiowy grosz za każdy szczęśliwie przejechany kilometr. To dzieło
motywowane ewangeliczną miłością, wiarą i solidarnością oraz modlitwą sprawia, że posługa naszych
misjonarek i misjonarzy może być owocna.
Z darem wdzięcznej modlitwy i pasterskim błogosławieństwem
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