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Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, Ten mówi do Pana: 
Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam (Ps 91,1-2) 

 
 
Drogie Siostry i drodzy Bracia! 
 
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Przywołane na początku Słowo Boże wyjęte 
jest z Psalmu rozpoczynającego się tygodnia i kieruje nasze myśli w stronę Tego, który daje schronienie 
i otacza opieką. W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie jest to przekaz szczególnie istotny. Wskazuje na 
miłosierdzie, solidarność, dzielenie się tym, co mamy – a to ważne elementy diakonijnej służby. Wraz 
z Psalmistą chcemy więc z zaufaniem wołać do naszego Pana i modlić się o pokój, pojednanie i nadzieję. 
 
Święto Diakonii stwarza także okazję do podziękowań. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe 
zaangażowanie i ofiarność, dzięki którym wsparcie otrzymało wiele osób, które znalazły się w trudnej 
życiowej sytuacji. Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób – zarówno pracowników, jak 
i wolontariuszy parafii, instytucji i komisji diakonijnych. Nie byłaby również możliwa bez Waszego wsparcia 
finansowego. Z drugiej strony dzisiejsza uroczystość to możliwość spojrzenia na aktualne wyzwania pracy 
charytatywnej i dzisiejszą sytuację osób potrzebujących. 
 
Diakonia Polska od lat działa na rzecz pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. W ostatnich latach 
przyszło nam jednak mierzyć się z nieoczekiwanymi wydarzeniami. Pandemia COVID-19 przyniosła 
globalne zagrożenie dla życia i zdrowia oraz problemy w życiu społecznym i gospodarczym. Kryzys uchodźczy 
na granicy polsko-białoruskiej to ciągłe wyzwanie dla naszego człowieczeństwa. Wojna w Ukrainie, tuż za 
naszą granicą, codziennie zabiera życie wielu osobom – stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, niszczy 
domostwa i infrastrukturę, zmusza ludzi do opuszczenia domów. Diakonia Polska kontynuuje swoje 
działania pomocowe. Na bieżąco realizowane jest wsparcie skierowane do seniorów, rodzin w trudnej 
sytuacji socjalnej, osób chorych i z niepełnosprawnością. Ponad sto projektów w całej Polsce adresowanych 
jest także do przebywających w naszych parafiach i instytucjach diakonijnych uchodźców z Ukrainy. 
 
Jak co roku, w 1. Niedzielę Pasyjną rozpoczynamy ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna, 
którą Diakonia Polska prowadzi razem z organizacjami pomocowymi innych Kościołów: rzymskokatolickim 
Caritas, prawosławnym Eleos i reformowaną Diakonią. W tej akcji zachęcamy wszystkich do ograniczenia 
pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które 
zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz potrzebujących. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi 
„Czas miłosierdzia”. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, 
zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz wszelką 
pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji. Nawet najmniejszy dar złożony 
do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności 
i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia. 
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