
Św. Krzysztofa Patrona podróżnych i kierowców 

Można wykorzystać: Pwt 6, 1-9; Mk 16, 15-18. 

Św. Krzysztof patron podróżujących, pielgrzymów, turystów, szczególnie kierowców, 

a także przewoźników, marynarzy, flisaków i biegaczy, jest postacią, o której niewiele wiemy 

ze świadectw historycznych. Żył w III wieku. Urodzony w Azji Mniejszej. Miał ponieść 

męczeńską śmierć ok. 250 roku za panowania cesarza Trajana Decjusza. Ślady jego kultu 

sięgają V wieku. Znamy go bardziej z legend, zwłaszcza z opowiadania, gdy jako pokutnik, 

zamieszkał nad Jordanem i przenosił na swych barkach pielgrzymów idących do Ziemi 

Świętej. Pewnego dnia miał przenieść dziecko, które okazało się być Dzieciątkiem Jezus. W 

każdej legendzie zawiera się jednak jakieś ziarno prawdy, a zwłaszcza pozytywnego 

pouczenia. 

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego - „Christoforos” – oznacza „niosący 

Chrystusa”. Jest to z pewnością nawiązanie do wspomnianej legendarnej historii. Jednakże 

św. Krzysztof przeniósł Chrystusa nie tyle na ramionach, ile niósł go światu przez swoje 

świadectwo życia: słowa, czyny miłosierdzia i męczeńską śmierć w obronie wiary. 

Przypominają się tutaj słowa pierwszego z przykazań, zapisane jeszcze w Starym 

Testamencie: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy 

swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa… Wpoisz je twoim 

synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży…” (Pwt 6, 4-7). Mówią 

one o realizacji miłości Boga wszędzie, w każdej sytuacji życia, także podczas podróży. Nie 

tylko zapisz te słowa głęboko w sercu, świadomości i sumieniu, ale wcielaj je w życie. Realizuj 

Bożą miłość przez wszystkie swoje czyny, przez sposób postepowania we wszystkich 

okolicznościach. Realizuj szczególnie poprzez miłość bliźniego. I tu od razu kojarzą się słowa 

samego Chrystusa, jego ostatnie przesłanie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 

15). Cały świat, wszystkie miejsca i okoliczności życia mają być dla nas chrześcijan 

przestrzenią przekazywania Ewangelii. 

Dziś w dniu patrona podróżujących, chcemy na nowo uświadomić sobie, że wszystkie 

drogi, po których poruszamy się, czy to jako kierujący różnymi pojazdami, czy jako piesi, są 

miejscami naszego chrześcijańskiego świadectwa. Są przestrzeniami realizacji miłości Boga 

poprzez miłość bliźniego. Chcemy dziś wziąć do serca na nowo słowa o miłości Boga i 

bliźniego, przeniknąć nimi nasze sumienia. Uświadomić sobie, że chrześcijaństwo nie jest 

piękną teorią, ale czymś, co odzwierciedla się w konkretach życia. Każda droga, ulica, szosa, 

autostrada, chodnik są miejscami, gdzie Ewangelia przemienia się w czyny. 

Czy przestrzeganie przepisów drogowych dotyczących kierowcy bądź pieszego jest 

tylko literą prawa, zachowaniem pewnych ustalonych odgórnie zasad? Wielu z nas niestety 

nie lubi, gdy ktoś narzuca jakieś reguły postepowania. Widzi w nich coś, co ogranicza jego 

wolność, swobodę postępowania. Mówi: trzeba podejść do nich „z dystansem”, bo nie 

zawsze się sprawdzają. Są nie rzadko jedynie teorią, są przesadą. Stąd trzeba znaleźć własne 

rozwiązania. Jak się da, to omijać paragrafy i unikać sytuacji, gdy ktoś przyłapie mnie na ich 

nie przestrzeganiu.  



Chrześcijanin jednak chce zrozumieć, że u źródła każdego przepisu, także tego który 

dotyczy poruszania się na drodze, stoi dobro drugiego człowieka: innego użytkownika 

publicznych szlaków. U korzeni jest miłość każdego człowieka, z którym krzyżują się moje 

drogi. Tak naprawdę spotykam się z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. To tu 

krzyżuje się Jego Ewangelia z moim życiem. To tu na moich ramionach niosę Chrystusa. 

Udowadniam, że jestem Jego uczniem i świadkiem. 

Jeśli zrozumiem tę prawdę, to zachowanie każdego przepisu drogowego nie będzie 

dla mnie wyłącznie literą prawa, czymś co mnie ogranicza, krępuje. Wręcz przeciwnie, stanie 

się okazją do wyzwalania miłości. Miłości, która chce dobra współtowarzysza drogi. Sprawić, 

że będzie on bezpieczny i szczęśliwy. Czy to będzie właściwa prędkość (taka, która nie naraża 

na szwank, nie zabija), czy trzeźwość (nie wymieniajmy tu tragicznych statystyk wypadków 

spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców i pieszych), czy zauważenie osoby na 

przejściu dla pieszych, czy przestrzeganie reguł gdy jestem pieszym na drodze (chroniących 

mnie samego i mijanych kierowców). Za każdym znakiem drogowym kryje się dobro, 

bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich użytkowników drogi. To nie tylko kawałek kolorowej 

blachy umieszczonej na poboczu. Przestrzegam znaku nie dlatego, że gdzieś za nim stoi 

patrol policji, ale dlatego, że zależy mi na dobru człowieka. Chcę i tutaj być chrześcijaninem, 

nawet gdy nikt mnie nie obserwuje.  

Amen. 

Ks. Maciej Ostrowski 


