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Warszawa, 13.03.2020 
 
 

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście 

(Ewangelia Mateusza 25,40) 

 

 

Przesłanie z Diakonii Polskiej – pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia koronawirusem 
 

 

Wszyscy śledzimy bieżące doniesienia o sytuacji spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym. 

W związku z sytuacją w naszym kraju, a także na skutek decyzji Ministra Edukacji Narodowej 

o zamknięciu na dwa tygodnie placówek oświatowych, komunikaty i list pasterski do wiernych Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP skierował Biskup Jerzy Samiec.  
 

W imieniu Diakonii Polskiej zwracamy się z apelem, aby w tym czasie być szczególnie wrażliwym na 

potrzeby i ograniczenia, jakie w obecnej rzeczywistości mogą pojawić się u osób, których 

funkcjonowanie w obliczu koronawirusa może być utrudnione – osób starszych, samotnych, chorych 

i niepełnosprawnych, a także rodzin z małymi dziećmi.  
 

Pomoc okazywana drugiemu człowiekowi to jeden z filarów Diakonii. Poprzez Chrystusowe 

przykazanie miłości jesteśmy wezwani do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za naszych 

bliźnich. Wyrazem tej odpowiedzialności może być z jednej strony ograniczenie bądź całkowite 

powstrzymanie się od aktywności, które nie są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana 

koordynacja wzajemnej pomocy, w tym za pośrednictwem dostępnych narzędzi telefonicznych 

i internetowych.  
 

Wiele osób, szczególnie tych, które pozostają w grupach zwiększonego ryzyka zakażenia się wirusem, 

ze względu na bezpieczeństwo swoje i osób w swoim otoczeniu pozostaje w domach. Jeżeli pozostaje 

to w naszej mocy oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i z dostosowaniem się do 

ogólnopaństwowych rozporządzeń prosimy o wrażliwość na sytuacje, w których pomoc drugiego 

człowieka może okazać się niezbędna. Diakonijna pomoc bliźniemu, w tym sąsiedzka troska, pomoc 

w zakupach, w kontakcie z lekarzem, wykupienie recepty, zapytanie o samopoczucie, 

czy umożliwienie uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej mogą sprawić, że codzienność osób potrzebujących wsparcia będzie łatwiejsza.  
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