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W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego serdecznie witam w Polsce. Cieszę się, że po raz kolejny 

nasza Diakonia Polska może być gospodarzem Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Eurodiaconii. Mam 

nadzieję, że zarówno program, jak i gościnny Wrocław spełnią Wasze oczekiwania i wyjedziecie stąd 

pełni nowych idei, ale również z chęcią powrotu do naszego kraju, może w celach turystycznych 

i poznawczych. Mamy się czym pochwalić, także w tym rejonie Dolnego Śląska. 

Temat pierwszego referatu, który zostanie zaprezentowany na spotkaniu, brzmi: „Współczesna Europa 

wobec wyzwań społecznych”. Z dużym zainteresowaniem będę wsłuchiwał się w tezy stawiane 

w referacie. 

Choć zdaję sobie sprawę, że Diakonia musi patrzeć na wyzwania, jakie niesie ze sobą teraźniejszość 

przez perspektywę poszukiwania praktycznych rozwiązań pomagających człowiekowi, to pozwólcie, że 

moja refleksja będzie nieco odchodziła od takiego sposobu myślenia. 

Wiem, że zanim będziemy głosili potrzebującemu Dobrą Nowinę, musimy najpierw zaspokoić jego 

potrzeby fizyczne. Myślę jednak, że bardzo ważnym jest, aby nie zatracić tego, co najistotniejsze, a więc 

miłości do człowieka. Gdy będziemy pamiętali o tym, dlaczego pomagamy, to będziemy twórczymi 

w znajdywaniu optymalnych rozwiązań. 

To miłość do Zbawiciela wyrażana w miłości do bliźniego jest najważniejsza. Gdyby jej zabrakło to 

wszelkie działania Diakonii stałyby się tylko przedsięwzięciami z zakresu opieki społecznej, lepiej lub 

gorzej opłacanej. Niczym nie różnilibyśmy się od wielu komercyjnych przedsiębiorstw zajmujących się 

opieką społeczną. 

Pozwólcie, że zakończę to pozdrowienie cytując znanego polskiego piosenkarza Roberta Brylewskiego 

(zespoły Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael), który zmarł 3 czerwca tego roku, młodo bo w 57. roku życia. 

W styczniu w wywiadzie powiedział: „Ja nie odmawiam modlitw i nie jestem członkiem żadnego 

Kościoła, ale widzę, że trwa atak na Dekalog ze strony wiernych. Najważniejsze przykazania i przesłania 

chrześcijaństwa stają się niemodne. »Kochaj bliźniego jak siebie samego« – kogo to dzisiaj obchodzi?”. 

Drodzy uczestnicy Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Eurodiakonii, nas powinno obchodzić to, co 

ma być głównym motywem naszej służby bliźniemu. 

Dobrych przemyśleń i dobrego błogosławionego czasu Wam życzę. 
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