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Kazanie wygłoszone podczas obchodów 20-lecia Diakonii Polskiej 
Warszawa, 26 października 2019 r. 

 

„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu 

z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. 

Mt 25,40 

 

 

To przesłanie Jezusa od samego początku towarzyszyło naszej diakonijnej służbie i stało się ono 

centralnym mottem Diakonii Polskiej, która swoją instytucjonalną działalność rozpoczęła przed 

dwudziestu laty. To Słowo Jezusa jest niczym szlachetny kamień lub gwiazda, w które należy się 

wpatrywać; albo jak lustro, w którym odbija się zarówno bogactwo, jak i nędza życia chrześcijan. 

W tym miejscu należy skierować słowa serdecznego podziękowania dla osób, które tworzyły zręby 

naszej organizacji. Myślę tu o bp. Janie Szarku, o pani dyrektor Wandzie Falk, o wszystkich 

współpracownikach biura Diakonii, którzy swoją pracą zasłużyli dziś na uznanie i szczere 

podziękowania. Niewątpliwie, z wielkim szacunkiem chylimy czoła przed bratnimi organizacjami, które 

w tym dziele nas wspomagały, że wymienię tu Diakonisches Werk z Niemiec, czy Eurodiaconię. Wysoko 

sobie cenimy ekumeniczną współpracę z Caritas Polska i prawosławnym Eleos. To wyraźny znak, że 

w dziele miłosierdzia nie ma dogmatów, które nas dzielą. Jest idea, która nas łączy! 

Podziękowaniami pragnę również objąć tych wszystkich, którzy zaangażowali się w tworzenie Diakonii 

diecezjalnych, którzy wykorzystując pozytywne nastawienie władz lokalnych rozwijali na swoim terenie 

działalność charytatywną i opiekuńczą. 

To stało się świadectwem naszego Kościoła wobec społeczeństwa. Wysoko oceniany był fakt, że nawet 

małe parafie tworzyły i nadal tworzą dla osób, które potrzebują pomocy, diakonijne dzieła. Nigdy w tym 

względzie nie pytaliśmy o wyznanie, narodowość, czy rasę. 

Dzisiaj nie jestem w stanie wymienić wszystkich inicjatyw diakonijnych, w które zaangażowane były 

nasze parafie, diecezje i Kościół jako całość. I to jest nasze najlepsze świadectwo wobec społeczeństwa! 

Myślę, że o tym wszystkim będziemy mieli jeszcze okazję posłuchać. 

Mam świadomość, że początki nie były łatwe, choć przemiany społeczno-polityczne, które nastąpiły 

dziesięć lat wcześniej, miały wiele ułatwić instytucjom pozarządowym w prowadzeniu ich 

charytatywnej działalności. Może w niektórych dziedzinach były ułatwienia, ale do dziś właściwie 

splątani jesteśmy gąszczem przepisów i ustaw, które często ulegają zmianom, co niewątpliwie utrudnia 

naszą diakonijną służbę. 

Bracia i siostry. I choć dwadzieścia lat w życiu Kościoła, to jedynie ziarnko gorczyczne, to jednak za nami 

długi czas służby wobec bliźniego, za nami czas wypełniony miłością wobec potrzebujących pomocy, 

za nami czas wypełniony miłosierdziem. 
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Często słyszymy, że nie można miłować Boga, nie kochając człowieka. I tak rzeczywiście jest. Nie da się 

zbudować trwałej miłości między ludźmi bez Boga. Bóg jest miłością i źródłem wszelkiej miłości. 

A okazał ją w Synu swoim Jezusie Chrystusie, który oddał za nas swoje życie. „Nie ma bowiem większej 

miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich” (J 15,13). Tego dokonał i o tym nauczał nas Jezus Chrystus, 

który poniósł śmierć na Krzyżu Golgoty. 

Umiłowani. Prawdziwa miłość jest oddawaniem życia do dyspozycji drugiego człowieka. Nie ma miłości 

bez ofiary z siebie, bez zapomnienia o sobie, bez otwarcia się na potrzeby i troski drugiego człowieka. 

Miłość nie polega na tym, aby brać, ale na tym, by dawać. Bez takiej postawy byłaby ona czystym 

egoizmem, szukaniem siebie, własnej przyjemności i wygody. 

I tym szczególnym rodzajem miłości Boga i człowieka jest Diakonia, ewangelicka posługa miłości. I nie 

jest ona swego rodzaju opieką społeczną, którą można by powierzyć komuś innemu, ale należy ona 

przecież do natury Kościoła i jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. 

Zawsze jak mantrę podkreślam, że Diakonia to płuca, którymi Kościół oddycha, i serce, którym on bije. 

Gdy te organy w ciele człowieka przestają funkcjonować, człowiek umiera. Podobnie rzecz się ma 

z Kościołem, w którym za zwiastowaniem powinny iść czyny miłosierdzia. 

Dlatego nie chcemy ustawać w rozwijaniu dzieła Diakonii, chcemy je nadal rozwijać i promować, 

pragniemy pozyskiwać nowych współpracowników i wolontariuszy, pragniemy czynem głosić 

Ewangelię Jezusa Chrystusa. „Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze 

dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – mówi Jezus w kazaniu na górze (Mt 5,16). 

Radość ogarnia nasze serca, gdy widzimy dziś wśród nas wielu przyjaciół Diakonii, zarówno z kraju, jak 

i z zagranicy. Bardzo cieszy nas wasza obecność! Radość ogarnia serca, gdy dostrzegamy tych, którzy 

otwarci są na działalność charytatywną na rzecz bliźniego. Dziękujemy im za bratersko wyciągniętą 

rękę, która niesie skuteczną pomoc, która w potrzebie wspiera słabego, niezaradnego i chorego, która 

potrafi dostrzec i reagować na różnego rodzaju ubóstwa. 

Dziękujemy tym, którzy w miejscu swojego działania, w parafiach, nadają barwę Diakonii. Tym, których 

nazwiska znamy, ale również i tym, którzy działają anonimowo, którzy poświęcili się ludzkiej niedoli – 

i niczemu innemu, bo ważnym dla nich jest Słowo Chrystusa: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. 

Ta świadomość czynu wobec Jezusa, poprzez Jego najmniejszych braci nadaje naszemu życiu sens, 

a jednocześnie jest świadectwem wobec otaczającego nas świata, świadectwem tego, że nie jest z nami 

tak źle, że miłość bliźniego nie gaśnie w nas. 

Dzisiaj powszechnie mówi się o braku miłości we współczesnym świecie, o znieczulicy społecznej, 

o egocentryzmie. Człowiek nieskory jest otworzyć swoje serce dla bliźniego. 

Z przykrością stwierdzamy fakt blokady naszych granic przed emigrantami z Południa; bojaźni przed 

ludźmi innej religii czy koloru skóry. Kościół nasz zawsze otwarty był na innych, gdyż sam 

niejednokrotnie doświadczał niechęci wobec siebie. Doświadczał, co znaczy życie chrześcijanina wśród 

innych wyznaniowo chrześcijan. Może w tym stwierdzeniu widzimy jakiś dysonans, a może wręcz 

hipokryzję. Sądzę, że temat dotyczący uchodźców i migrantów nie jest i nie może być zamknięty. 

Co więc możemy dziś zrobić, by ten stan zmienić? Przede wszystkim wszelkimi sposobami nieść innym 

nadzieję, sprawiedliwość i solidarność, a jednocześnie nie stawiać siebie ponad drugim. My czerpiemy 

bowiem z tego, że Jezus sam stał się do nas podobny, On wpierw nam podarował nadzieję, 

sprawiedliwość, solidarność i bliskość. Musimy o tym mówić i jako Kościoły wzajemnie się wspierać. 
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Umiłowani w Panu. 

Ostatnie lata przyniosły światu tak wiele tragedii. Wezbrane wody zalewały ludzkie domostwa, wichry 

zrywały ludziom dach znad głowy, a trzęsienia ziemi pozbawiały ludzi dorobku całego życia. Natura 

ukazywała nam swoje groźne oblicze. Co gorsza, sam człowiek podnosił rękę na swego bliźniego. Nowe 

wojny, zamachy terrorystyczne czy brutalne akty przestępczości zasmucały oblicze naszego Pana, 

a nasze życie przepełniały trwogą. 

Ale wówczas potrafiliśmy się wznosić na wyżyny i darem serca wspomagać najbardziej doświadczonych 

i pokrzywdzonych. Setki tysięcy ofiarodawców wspierały wszelkie akcje charytatywne zarówno w kraju, 

jak i za granicą. Myślę, że nie do końca jest z nami tak źle, tym niemniej módlmy się żarliwie za 

współczesny świat, który jest naszym wspólnym domem, módlmy się o swoją poprawę. Módlmy się za 

pojedynczych ludzi, aby nie dotykały ich nieszczęścia i tragedie. 

A dziękując Bogu za dwadzieścia lat naszej Diakonii, dziękujmy za tych wszystkich, na których barkach 

spoczywa ta piękna służba. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie 

uczyniliście”. Patrzmy nadal na każdego człowieka widząc w nim postać Jezusa Chrystusa. 


