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18.07.2021 XVI Niedziela Zwykła 845/21 

Dobry Pasterz pozwala odpocząć 
 Jesteśmy bez mała na półmetku waka-
cji. Większość z nas odpoczywa od co-
dziennych obowiązków. Czas wytchnienia 
jest każdemu nieodzowny, niezależnie od 
tego, czy pełnimy mniej czy bardziej ważne 
funkcje. Także Jezus wysyła apostołów, by 
odpoczęli, ale nie zapomina o tych, którzy 
czekają na pokrzepiające słowo. 
 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chry-
stusa, który jako Dobry Pasterz nigdy nie 
opuszcza swoich wyznawców i podtrzy-
muje ich na duchu swoim słowem. 
  Pan Jezus zachęca apostołów, aby od-
zyskali nadwyrężone siły po trudzie gło-
szenia Dobrej Nowiny. Widząc idące za Nim 
rzesze, doznaje na ich widok współczucia.  
Zbawiciel jest Dobrym Pasterzem. Paste-
rzami nazywano w Izraelu ludzi postawio-
nych na czele ludu, którzy mieli go pro-
wadzić do zjednoczenia z Bogiem.  
 Ich zadaniem było przypominanie naka-
zów Prawa, ale też ich skrupulatne przestrze-
ganie. Tymczasem przywódcy narodu wy-
branego nie tylko je naginali do swoich 
potrzeb, ale kompletnie nie troszczyli się o 
powierzony im lud. 
 Pan Jezus jest prawdziwym Pasterzem, 
bo jednoczy z Bogiem całą ludzkość. „Dobry 
Pasterz nie potrzebuje straszyć swych owie-
czek. Tego rodzaju postępowanie właściwe 
jest dla źle rządzących. Dlatego nic dziwne-
go, że są znienawidzeni i osamotnieni”. 

 Dobry Pasterz jest najlepszym wzorem 
dla duszpasterzy, pedagogów, nauczycieli, 
wychowawców i animatorów. Uczmy się od 
Niego chrześcijańskiej postawy wobec każ-
dego. Chrystus nie opuszcza będących w 
potrzebie. Zaprośmy zatem Pana Jezusa, 
by nam towarzyszył nie tylko na waka-
cjach, ale każdego dnia. 
 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

18.07.21 XVI Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na nową bramę na Plebanię(1). 

8:00 Msza św.: Z okazji 60 urodzin Czesława Nieckarz, o zdrowie i Boże Błogosł. 

11:00 Suma Za † brata Wojciecha Szeliga. 

19.07.21 Poniedziałek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Bandrowskich, za † Franciszka, Antoninę, Józefa, Jana i Pawła. 

20.07.21 Wtorek – wspomnienie Błogosławionego Czesława, prezbitera  

17:00 Msza św.: Za † Gustawa Młot w rocznicę śmierci (17.07.2021).  

21.07.21 Środa – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za †† Piotra i Katarzynę Gruszkiewicz, za Stanisławę i Tadeusza 
Morawskich oraz za † Jana Bawół. 

22.07.21 Czwartek – Święto św. Marii Magdaleny 

17:00 Msza św.: O Boże Błogosławieństwo w rodzinie Anny Bieruta z okazji 67 urodzin, 
oraz za dzieci i za wnuki: Jakuba, Adama i Krzysztofa. 

23.07.21 Piątek – Święto św. Brygidy 

17:00 Msza św.: Za †† Władysława Stuchły, † Julię Ślusarczyk, za †† z rodzin: Maziec, 
Lach i Szewczyk. (Maziec-Lach) 

24.07.21 Sobota – dzień powszedni.  

17:00 Msza św. Niedzielna: W intencji rodziny Głąb.  

25.07.21 XVII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta - pomoc poszkodowanym w powodziach 

 Po Mszach św. błogosławieństwo Kierowców, Podróżnych i pojazdów. 

(Swoimi ofiarami  złożonymi do koszyczka wspieramy naszych Misjonarzy) 

8:00 Msza św.: W intencji Celiny Gonsior z okazji 60 urodzin, o zdrowie, Boże 
Błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

11:00 Suma W 30 dzień śmierci za † Kazimierza od Krystyny Mesjasz z rodziną. 

Skorogoszcz Uroczystość Odpustowa. 



 
 

Szesnasta niedziela w ciągu roku - 18 lipca 2021 
 

1. Jak miło brzmią w naszych uszach słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: 
„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31).  
 Abyśmy mogli podejmować wyzwania związane z  powołaniem, potrzebujemy 
czasu na odpoczynek, ale także na zaakcentowanie spraw duchowych, dzięki 
którym otaczający nas świat – dzieło Boga – nabiera wyjątkowego blasku. 
Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru swojego życia. Bóg 
nam błogosławi w czasie wypoczynku, lecz zadbajmy także o odpowiednie miejsce 
i czas dla Niego w swoim życiu. 
 

2. Jak przypomina dziś słowo Boże, Pan Bóg jest Dobrym Pasterzem. On sam 
troszczy się o nas, karmiąc nas swoim słowem, Ciałem i Krwią, i towarzysząc nam w 
codzienności, także poprzez pasterzy powołanych na swoich pomocników. 
 Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza zawiera przestrogę dla pasterzy, aby nie 
szkodzili owczarni. Święty Paweł przypomina, że dzięki Chrystusowi staliśmy się 
bliscy Panu Bogu, który obdarzył nas darem jedności i pokoju. 
 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana Jezusa troszczącego się o swoje owce, 
zwłaszcza te zagubione. To w Nim mogą wypocząć i nabrać sił. Dlatego często słu-
chajmy słowa Bożego i pozwólmy mu się prowadzić w naszym życiu. 
 

3. W lipcu i w sierpniu kancelaria parafialna czynna przed i po Mszy świętej w tygodniu. 

 Od przyszłego tygodnia będzie już można zamawiać ważne Msze św. 
jubileuszowe, rocznicowe czy ślubne. 
 

4. Kiedy w czasie wędrówek będziemy nawiedzali świątynie, sanktuaria, klaszto-
ry, pamiętajmy o godnym stroju, by w ten sposób dać świadectwo szacunku dla 
miejsc świętych. W języku biznesowym używa się określenia dress code dla nazwania 
pewnego kanonu stroju i wyglądu. Warto pomyśleć, że taki dress code obowiązuje tak-
że w kościele, a jego podstawą jest godność miejsca, do którego wchodzimy. 
 

5. Zapraszamy na Msze św. niedzielne ale i w tygodniu. Pamiętajmy także, aby 
wstąpić na chwilę rozmowy z Jezusem czekającym na nas w tabernakulum, kiedy 
będziemy przechodzić obok kościoła. 
 

6. Za tydzień będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i 
podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszy 
Świętej błogosławieństwo pojazdów przed kościołem.  
 Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku  
zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze. 



7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bo-
żych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

8. W tym tygodniu patronują nam: 
– w czwartek 22 lipca – św. Maria Magdalena, nazywana Apostołką Apostołów, za-
niosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu, jedna z kobiet towarzyszących Jezusowi i 
apostołom, uwolniona przez Pana z mocy złych duchów; 
– w piątek 23 lipca – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, patronka Europy; 
– w sobotę 24 lipca – św. Kinga (1234-1292), dziewica, córka króla węgierskiego Beli 
IV, żona księcia Władysława Wstydliwego.  
 

9. Sprzątanie Kościoła – zapraszam z Roszkowic kolejne Rodziny:  
24.07.2021 Janina Białowąs, Ewelina Fiszer, Józef Lepianka, Ireneusz Naściuk 
 

30.07.2021 Danuta Turowska, Emilia Rodehau, Anna Sikorska, Barbara Delinowska 
07.08.2021 Agata Szydłowska, Agnieszka Biela, Zbigniew Wilk, Małgorzata Sądecka 
14.08.2021 Józefa Palica, Urszula Gajewska, Maria Mielnik, Renata Szurgut 
21.08.2021 Krystyna Szmitowicz, Jolanta Juzwa, Elżbieta Wajman, Malwina Pawlus 
28.08.2021 Bogdan Młot, Ewa Młot, Lucyna Salera, Romualda Micun  
 

10. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Nowak Michał, syn Marka Tłustoręby 35 
Zapowiedź 3 

Mroczkowska Marta, córka Stanisława Lubsza, ul. Panieńska 8 
 

Madej Marek, syn Władysława Roszkowice 9 
Zapowiedź 1 

Amorgowicz Katarzyna, córka Franciszka Roszkowice 9 
 

Manicki Dawid, syn Grzegorza Niemodlin, ul. Boch. Powst. Śl.13 
Zapowiedź 1 

Manicka (zd. Zając) Aldona  Niemodlin, ul. Boch. Powst. Śl.13 
 

Jeśli Ktoś zna jakieś przeszkody – proszony jest o powiadomienie kancelarii Parafialnej 
 

11. Koszenie trawy w kolejnych tygodniach: 
 

Data Cm. przy Kościele Stary Cmentarz Nowy Cmentarz 

05
.0

8.
20

21
 Rutki 

K. Szurgut; J. Szurgut  

A. Szurgot; Z. Piątek 

S. Bochaczyk; S. Figurski  

E. Mucha; J. Pociurko;  

Rogi:  

J. Zieliński; Z. Nowak 

A. Śnieżek; J. Toruński, 

G. Dera; B. Mielnik 

Rutki 

P. Juszczyszyn; J. Juszczyszyn 

S. Galla; J. Bandrowski  

Z. Bandrowski; T. Bandrowski 

H. Bandrowska 
 
  



12. Apel Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego 
 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa Opolskiego, apeluję do wszyst-
kich mieszkańców województwa opolskiego o udział w szczepieniach przeciwko 
C0VID-19. Zagrożenie czwartą falą pandemii jest realne. Najlepszą formą zabez-
pieczenia siebie i swojej rodziny jest szczepienie. Jak wskazują przypadki w kra-
jach, do których dotarła już czwarta fala COVID-19, przebieg choroby u zaszcze-
pionych jest łagodny, a przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób 
niezaszczepionych. 
 Dlatego zwracam się z wielka prośbą, o jak najszybsze przyjęcie szcze-
pionki przeciwko COVID-19   
 

13. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.  
 Nieodzownym elementem wakacyjnego krajobrazu duszpasterskiego jest sierpnio-
wa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Dlatego już dzisiaj informujemy:  W dniach od 
15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. 
Tegoroczne hasło «Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność» tematycznie 
nawiązuje do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie kwestie związane z zaan-
gażowaniem w życie parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu cho-
rych. Każdy dzień będzie miał także akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  
 Zachowując wytyczne związane z trwającą pandemią, tegoroczna pielgrzymka będzie 
miała charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą na trasę na dwa 
pełne dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakresie.  
 Szczegóły w kancelarii parafialnej i na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. 
W jakichkolwiek sprawach związanych z pielgrzymką pomocą służą ks. Marcin Ogiolda 
(tel. 605 612 804, marcin.ogiolda@diecezja.opole.pl) i ks. Paweł Chyla (tel. 693 431 613, 
pawel.chyla@diecezja.opole.pl) 
 

14. Beatyfikacja Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej.  
 Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie 
się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września o godz. 12.00.  
 Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie ogłosi 
dekrety beatyfikacyjne. Wiadomo już, że każda z d iecezji otrzyma zaledwie 
kilka kart wstępu na uroczystości wewnątrz świątyni. Prawdopodobnie będzie 
możliwość udziału w uroczystościach na placu przed świątynią, ale również 
tylko na podstawie kart wstępu, które zostaną przydzielone każdej diecezji. 
Ich ilość nie jest jeszcze dokładnie znana.  

 Wobec powyższego przypominamy, iż dokonane w 2020 r. zgłoszenia 
grup pielgrzymkowych jesteśmy zmuszeni uznać za niebyłe.  
 



15. Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.  
 Biskup Opolski zaprasza wszystkich członków LSO z opiekunami na jednodniową 
pielgrzymkę na Górę św. Anny, która odbędzie się we wtorek 24 sierpnia. W nawiąza-
niu do trwającego Roku św. Jakuba pielgrzymka rozpocznie się od wspólnego pieszego 
pielgrzymowania. Do wyboru będą dwie trasy «Ministranckiego Camino»: z Kamienia 
Śląskiego (ok. 14 km), wyjście o 9.00; z Poręby (ok. 5 km), wyjście o 10.30.  
 W czasie drogi uczestnikom towarzyszyć będą klerycy Wyższego Międzydiecezjal-
nego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy podzielą się świadectwem.  
 W czasie postoju odbędzie się konkurs wiedzy ministranckiej. 
  O 12.30 rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, a w programie:  nabo-
żeństwo do św. Jakuba, konferencja oraz okazja do sakramentu pokuty. O 14.00 
Ksiądz Biskup odprawi Mszę św., po której zostaną wręczone dyplomy dla wzoro-
wych wieloletnich członków LSO. Udział w pielgrzymce należy bezwzględnie zgłosić 
poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.lso.opole.pl.   
 W związku z epidemią na spotkanie przyjechać mogą tylko zorganizowane grupy. 
Jednocześnie, w odpowiedzi na wytyczne GIS-u i innych rozporządzeń państwowych, 
należy sporządzić listę uczestników pielgrzymki z parafii, zawierającą imiona i nazwiska 
uczestników oraz dane kontaktowe, a także zebrać zgody rodziców bądź opiekunów 
prawnych na udział w wyjeździe.  
 W sprawach związanych z pielgrzymką pomocą służą  – ks. Zygryd Waskin (tel. 603 
850 572, e-mail: zygfryd.waskin@diecezja.opole.pl) i ks. Paweł Chyla (tel. 693 431 613, 
pawel.chyla@diecezja.opole.pl). 
 

16. Polski Dzień w Santiago de Compostella.  
 Zrzeszenie różnych instytucji i bractw związanych ze św. Jakubem zaprasza pielgrzymów z 
Polski do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na 15-17 października br. w Santiago de 
Compostela. Centralnym momentem obchodów Roku św. Jakuba dla pielgrzymów polskoję-
zycznych będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w 
sobotę 16 października. Zainteresowanych uzyskaniem stosownych wejściówek dla pielgrzymów 
zorganizowanych przez siebie pielgrzymek prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim. 
 

17. Oferta programowa Radia Doxa  
 Tym razem zachęcam do uczestnictwa w uroczystościach odpustowych ku czci św. 
Anny w Oleśnie. Tych, którzy nie będą mogli osobiście wziąć w nich udziału, zapra-
szamy na fale Radia Doxa. 25 lipca od godziny 10-tej planujemy relacje naszych repor-
terów, a o 11-stej transmisję Sumy Odpustowej.  
 Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz do-
datkowo na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS). 
 

18. Oferta wynajmu pokoi dla studentów.  
 Diecezja opolska przygotowała ofertę wynajmu pokojów dla studentów w Opolu. 
Skierowana jest ona do młodych ludzi, którzy cenią sobie spokój, komfort oraz prze-
strzeń do rzetelnego studiowania.  

http://www.lso.opole.pl/


 

Komunikat Przewodniczącego  
Komisji Episkopatu Polski  

ds. Misji, bp. Jerzego Mazura SVD 
na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 

 
 

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego! 
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg! 

Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18 - 25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień 
św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się 
pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności 
chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących.  

Jego popularny wizerunek umieszczamy często w naszych pojazdach i wzywamy jego 
pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę. Jednak treść tego Tygodnia nie ogranicza 
się do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską troską o użytkowników drogi, 
ale mieści w swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej potrzeb w zakresie środków 
transportu. Wyjście naprzeciw tym potrzebom misjonarzy, a więc poza obręb naszych lokalnych spraw i 
potrzeb, staje się naszym „misyjnym wyjściem”, o którym często mówi papież Franciszek i do którego 
zaprasza wszystkich wierzących. 
 Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia. Ta myśl odnosi 
się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z 
Nim zasiedli przy stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia. Podczas pandemii dostęp do tego 
źródła został mocno ograniczony praktycznie w wszystkich zakątkach świata. Wierzący w znacznym 
stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego Źródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrze-
ścijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonarki, ta sytuacja trwa 
dalej i jest wyzwaniem dla misjonarzy i trudnym doświadczeniem. 
 Drodzy w Chrystusie! W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą na-
szych misjonarzy i misjonarki, których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem odle-
głości, aby dotrzeć do konkretnego człowieka, który czeka na swojego Miłosiernego Samaryta-
nina, na jego wyciągniętą i chętną do pomocy dłoń, życzliwe słowo i dobrą radę, na Słowo życia i 
dar łaski płynący z Sakramentów Świętych, przywracający duchowe siły. 
 W swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti - O braterstwie i przyjaźni społecznej, papież Franciszek 
rozważając ewangeliczną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie mówi o poranionym człowieku, 
który oczekuje na pomoc: Gdy wyruszamy w drogę, nieuchronnie spotykamy człowieka poranio-
nego. Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych.... Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy 
być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka (...) 
Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety i nasze przebrania: oto godzina praw-
dy. Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy się, aby wziąć jedni 
drugich na ramiona? Jest to wyzwanie aktualne, którego nie powinniśmy się lękać.(69,70) 

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko 
ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w 
wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum.  

W tym miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i 
wszystkich misjonarzy za wspieranie dzieła MIVA Polska i udział w znanej już dobrze w Polsce Akcji św. 
Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. Składam 
moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za wielkoduszne wsparcie przekazane w trudnym 
czasie pandemii, za solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają się gorzej od nas. Misje w czasie pan-



demii stały się ewangelicznymi gospodami, w których pomoc znaleźli i dalej znajdują potrzebujący, a 
pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami i aniołami miłosierdzia. Dzięki ofiarom zebranym 
podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 róż-
nych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno misjonarze Fi-
dei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia zakonni, siostry zakonne, polscy biskupi misyjni 
oraz misjonarze świeccy.  

Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechi-
stów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki sposób w realizacji powszechnej misji 
Kościoła. Jest to piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizację świata, w której centrum stoi świa-
dectwo Bożej miłości głoszone i dawane przez misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych i najbar-
dziej potrzebujących. Łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy mi-
syjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł. Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami wszyst-
kich Darczyńców! 

Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych 
świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków 
transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorgani-
zuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włącze-
nia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych co-
dziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięcz-
ności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamie-
rzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie 
obecni. O aktualnych potrzebach misjonarzy informujemy w przesłanych do parafii materiałach duszpa-
sterskich na obchody Tygodnia św. Krzysztofa, jak i na stronie www.miva.pl Wśród tegorocznych po-
trzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy, znalazły się wózki dla niepełnosprawnych na misjach, 
które MIVA nazywa „Promieniami Miłosierdzia”. Potrzeby te obejmują zakup blisko 700 wózków, do 
miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest szczególnym znakiem solidarności z 
najsłabszymi w tym trudnym czasie pandemii. 
Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów! 

Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszcz-
my się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie 
kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy 
o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien 
dawać też dobre świadectwo za kierownicą i podczas podróży. 
 Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i św. Józefa oraz opieki Najświętszej Maryi Panny 
nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 

 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji Biskup ełcki  
Ełk-Warszawa, dn. 4 czerwca 2021 
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