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A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie 
Ewangelia Mateusza 7,12 
 
 
Drogie Siostry i drodzy Bracia! 
 
W 1.Niedzielę Pasyjną Invocavit obchodzimy Święto Diakonii. Z okazji dzisiejszego diakonijnego święta 
składamy serdecznie podziękowanie wszystkim darczyńcom za każdy dar serca – za dotychczasową 
ofiarność, dzięki której Diakonia mogła zrealizować wiele projektów na rzecz osób potrzebujących 
pomocy i  wsparcia w ich trudnej sytuacji życiowej. 
 
W Święto Diakonii chcemy szczególnie wskazywać na osoby, które  swoją nieodpłatną diakonijną służbę 
realizują skromnie i bez rozgłosu, aktywnie działając w komisjach diakonijnych czy darowując swój czas  
bliźniemu w potrzebie w służbie odwiedzionej. Słowa uznania kierujemy także do pracowników, którzy 
niosą pomoc na co dzień zarówno w stacjach diakonijnych, jak i domach opieki czy klubach seniora. 
Łączy ich wspólne i wyjątkowe powołanie do służby Bogu i ludziom. 
 
W Niedzielę Invocavit Diakonia naszego Kościoła po raz kolejny rozpoczyna akcję Skarbonka Diakonijna, 
która od czternastu lat ma charakter ekumeniczny: prowadzona jest  wspólnie z Caritas Polska, Eleos 
Kościoła Prawosławnego i z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 
 
Hasło tegorocznej edycji Skarbonki Diakonijnej brzmi: Dar Juniora dla Seniora. Ta myśl przewodnia ma 
zwrócić naszą uwagę na sytuację ludzi starszych i na ich codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie 
oraz wskazywać na potrzebę międzypokoleniowej solidarności. Dar juniora dla seniora to piękny 
przykład wrażliwości pokoleń, to przesłanie do przedstawicieli każdej generacji o zauważanie wokół 
siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, 
co mamy i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele.  
  
Istotne pozostaje w tym kontekście wspieranie projektów łączących pokolenia, których celem jest 
budowanie wzajemnego szacunku, poszanowanie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność 
w zacieśnianiu więzi pomiędzy pokoleniami. Niech myśl o potrzebujących, którzy są wokół nas, 
szczególnie towarzyszy nam w Czasie Pasyjnym. 
 
Zebrane środki przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz 
wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką 
wartość. Nasze wsparcie może przywrócić starszym ludziom nadzieję i wiarę w siebie, przezwyciężyć 
osamotnienie w chorobie, poczucie bycia potrzebnymi.  
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