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Drogie Siostry i Drodzy Bracia!
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Wskazujemy na znaczenie
chrześcijańskiego miłosierdzia i potrzebę wzajemnej pomocy. Składamy także serdeczne
podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i ofiarność, dzięki którym mogliśmy pomóc
wielu osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Praca diakonijna nie byłaby
możliwa bez zaangażowanych pracowników i wolontariuszy placówek diakonijnych, parafii,
komisji diakonijnych czy odwiedzających osoby w potrzebie.
W 1. Niedzielę Pasyjną rozpoczyna się akcja Skarbonka Diakonijna. W tym roku to edycja
jubileuszowa, bo odbywająca się po raz 25. Od 15 lat akcja ma charakter ekumeniczny – Diakonia
Polska prowadzi ją wspólnie z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, ELEOS Kościoła
Prawosławnego oraz z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Inauguracja tegorocznej akcji miała miejsce 26 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie.
Uczestniczące w niej dzieci z chóru szkolnego Quasi Angeli ze Szkoły Podstawowej nr 75
w Warszawie w słowach wykonywanej pieśni zawarły przesłanie, które nawiązuje do jej idei
i towarzyszącego hasła „Dar juniora dla seniora”. „Podaruj im swój czas i nie bój się, że stracisz.
Twojego serca dar niech życie ubogaci” – mogli w śpiewie chórzystów usłyszeć uczestnicy
uroczystości. Słowa te, które wybrzmiewały także po zakończeniu spotkania w indywidualnych
rozmowach, pokazały jak ważna jest potrzeba zacieśniania międzypokoleniowych kontaktów,
wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, a także jak potrzebne są
w dzisiejszym świecie takie wartości jak darowanie swojego czasu, relacje, szczera rozmowa
i wzajemna troska.
Skarbonka Diakonijna skierowana jest do przedstawicieli każdego pokolenia i wzywa do
dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Poprzez ograniczenie
pewnych przyjemności i zbieranie przeznaczonych na nie funduszy do skarbonek zachęcamy do
dzielenia się oraz uwrażliwiamy na potrzeby osób wykluczonych i marginalizowanych. Nawet
najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest darem serca i szczególnym
rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazaniem pomocy bliźniemu w potrzebie. To
także wyraz naszej wrażliwości i chrześcijańskiej odpowiedzialności, do czego wezwani jesteśmy
w Ewangelii Mateusza „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych z moich braci, mnie
uczyniliście” (Mt 25,40). Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do
bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Zebrane środki
przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz
wsparcie w zależności od potrzeb.
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