
Członkowie  Domowego  Kościoła  -  gałęzi  rodzinnej  Ruchu  Światło  Życie  diecezji
bydgoskiej,  od  dawna  organizowali  pomoc  wzajemną  wewnątrz  swoich  wspólnot  wychodząc
również  naprzeciw  potrzebom  rodzin  spoza  ruchu.  Często  docierające  sygnały  takich  działań
zrodziły w sercach odpowiedzialnych– pary diecezjalnej DK Małgosi i Mariusza Maciejewskich,
pragnienie  powołania  Diakonii  Miłosierdzia  i  pójścia  za  wskazówkami założyciela  ruchu Sługi
Bożego  Franciszka  Blachnickiego  –„w parze  z  Diakonią  Ewangelizacji  i  wyzwolenia  musi  iść
Diakonia  Miłosierdzia  podejmująca  różnego  rodzaju  zadania  charytatywne,  bez  których  żadna
ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna". Od zamysłu do realizacji minął rok.

Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło Życie diecezji bydgoskiej została powołana 30 maja
2015 roku w czasie Diecezjalnej Oazy Matki. Było to szczególnym wydarzeniem, tym bardziej, że
nadchodzący  rok  liturgiczny  miał  zostać  ogłoszony  Świętym  Rokiem  Miłosierdzia.
Odpowiedzialnymi zostali Iza i Radek Jesionkowscy – małżeństwo, które od kilku lat organizowało
pomoc  rodzinom  w  ramach  akcji  Szlachetna  Paczka,  angażując  przyjaciół  i  znajomych  w
gromadzeniu środków na ten cel. W poszukiwaniach kapłana pomógł im Duch Św. - pokierował ich
do Bazyliki Św. Wincentego a Paulo. „Błogosławieni miłosierni” -  ujrzeli na murach świątyni. Ten
napis  wcześniej  tyle  razy  widziany nie  zrobił  tak  wielkiego  wrażenia  jak  tamtego  piątkowego
popołudnia. To właśnie tam znaleźli ks. Sławka Bara, który z wielką otwartością przyjął propozycje
duchowego przewodnictwa diakonii. 
Św. Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in misericordia pisał: „Chrystus ukazał, że człowiek nie
tylko doświadcza i "dostępuje" miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby
sam "czynił" miłosierdzie drugim: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".
Te słowa stały się dla nich niebywale bliskie i potwierdziły sens posługi, którą przyjęli z radością.
Skoro trafili pod skrzydła Św. Wincentego a Paulo, nie było zaskoczeniem, że to właśnie jego jako
patrona miłosierdzia, wybrali na przewodnika drogi formacyjnej.
„Cóż mamy czynić? Objąć serca wszystkich ludzi. Czynić to, co uczynił Syn Boży, gdy przyniósł
ogień  na  ziemię,  aby rozpalić  miłość.  Czy możemy pragnąć  czegoś  innego,  niż  aby ta  miłość
płonęła  i  zapalała  wszystkich?” Te słowa św.  Wincentego jakże  wymowne stały się  w obliczu
nakreślania  drogi  posługi,  którą  rozpoczynali.  Oddać  się  Bożemu  prowadzeniu  i  z  pokorą
przyjmować Jego plan  – to  stanowiło  fundament,  na  którym postanowili  zbudować wspólnotę.
Określili priorytet działań Diakonii na najbliższy rok- organizowanie pomocy dzieciom na różnych
płaszczyznach, pod hasłem „…pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”,nie ograniczając jednak
swoich działań tylko do tego obszaru. Mając oczy, uszy i serca szeroko otwarte zamierzali aktywnie
organizować pomoc tam, gdzie Pan Bóg wskaże.

Podjęcie regularnej modlitwy zaowocowało pobudzeniem serc tych, którzy tą pomoc mieli nieść z
nimi  oraz  znalezieniem  dróg  komunikacji  w  wyniku,  których  dotarli  do  osób  i  rodzin
potrzebujących. 
Na pierwsze spotkanie diakonii we wrześniu dotarły trzy osoby: Ania, Monika i Dominika, potem
dołączył  jeszcze  Krzysztof  –  to  niezwykli  ludzie,  z  pełną  świadomością  oddający  się  służbie
drugiemu człowiekowi.

Ania
„Szukałam drogi do Boga…. I znalazłam ją poprzez działalność w Diakonii Miłosierdzia.  Duch
Święty,  który wskazuje mi drogę doprowadził  mnie do osób, które współtworzą diakonię. Słowa
Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25,40)  są  dla  mnie  drogowskazem.   Wiem,  że  powinnam  pomagać,  angażować  się  w  pomoc
najbardziej potrzebującym, bo w ten sposób pokazuje drugiej osobie, że mi na niej zależy, że nie są
mi obce jej problemy, jej życie… Jestem mamą dorastających  dzieci i to także im daję przykład,
czym należy się kierować w życiu i jakie wartości są ważne. Widząc uśmiech na twarzach ludzi, a
szczególnie dzieci wiem, że wybrałam właściwy kierunek.”



Monika
„Studiuję na pierwszym roku pedagogiki. O Diakonii Miłosierdzia dowiedziałam się od samego
źródła,  czyli  od  naszych  odpowiedzialnych.  Usłyszałam o  pierwszej  akcji  „Serce  w plecaku” i
postanowiłam w swojej wspólnocie zorganizować zbiórkę. Chcąc tylko przekazać zebrane rzeczy
zostałam na spotkaniu. Tak właśnie trafiłam do Diakonii i wcale tego nie żałuję, bo tyle ile dobra
mnie spotyka to nikomu się nie śniło. Jest nas mało, ale ilość rzeczyjakie robimy jest naprawdę
duża.  Pomaga  nam  w  tym  formacja,  jaką  podejmujemy,  rozważając  Słowo  Boże  i  teksty  św.
Wincentego a Paulo. Wiele już zrobiliśmy, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Wierzę, że z Bożą
pomocą możemy zrobić wszystko. Chwała Panu!”

Dominika 
„Diakonia Miłosierdzia, to źródło dobra dla nas, jak i dla ludzi, którym pomagamy. Sprawia nam
to wiele radości, gdyż wiemy, że to Bóg daje potrzebne łaski i siły do tego, by działała ona tak
prężnie. Widząc uśmiechy dzieci, które napełniają nas Miłością Bożą, mamy ambicje do tego, by nie
poddawać się i żyć ze świadomością, że czynimy to na Chwałę Pana!”

Krzysztof
„Jestem uczniem klasy maturalnej. W Diakonii jestem stosunkowo krótko, ponieważ sama Diakonia
jest nowym dziełem Ruchu Światło Życie. Do całej akcji zachęciła mnie siostra. Od tamtego czasu
wiele udało mi się uświadomić. Najważniejsze to ile ludzi wkoło mnie jest potrzebujących, a ja
przechodzę  obojętnie.  Głównym  priorytetem  Diakonii  Miłosierdzia  jest  wyszukiwanie  rodzin
najbardziej  potrzebujących  i  niesienie  im  pomocy  na  wszystkie  możliwe  sposoby.  Spotkania
wzbudzają  we  mnie  największe  emocje,  ponieważ  podczas  ich  trwania  podsumowujemy
dotychczasowe działania i planujemy kolejne,  by pomagać. Uświadamia nam to ile robimy, ale
również  ile  mamy  jeszcze  do  zrobienia.  Nie  zapominamy  wraz  z  naszym  księdzem  o  własnej
formacji, by jeszcze dokładniej zrozumieć Miłosierdzie Boże i wprowadzać je w czyn. Pomaga mi to
nauczyć się większej wrażliwości na ludzkie potrzeby i wyzbywać się obojętności w codziennym
życiu.Chwała Panu!”

Pierwsze spotkanie diakonii 27 września 2015 roku było jednocześnie finałem akcji „Serce
w  plecaku”.  Przygotowane  wyprawki  szkolne  –  plecaki  z  wyposażeniem,  wcześniej
pobłogosławione przez ks. Sławka, zostały przekazane pięciorgu dzieciom.
Na  spotkaniu  został  nakreślony  plan  działania  i  podzielone  zadania  do  wykonania  –  pełni
entuzjazmu ruszyli  do pracy kierując się słowami św. Wincenty a Paulo-  Kochajmy Boga - ale
niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła. 

Uruchomiono TELEFON ZAUFANIA 504 147 136 dostępny w czwartki i niedziele w godzinach
21.00  -  22.00,  by  w  sprawach  wymagających  delikatności  i  dyskrecji  była  możliwość
bezpośredniego kontaktu.
Na  stronie  ruchu  www.bydgoszcz.oaza.pl  założono  zakładkę   MAM/ODDAM/POTRZEBUJĘ -
aktywne miejsce wymiany rzeczy, których jedni nie potrzebują, a innym bardzo się przydadzą oraz
utworzono na Facebooku fanpage administrowany przez młodzież z diakonii.

Druga akcja Diakonii Miłosierdzia pod hasłem „DZIECIAKI SŁODZIAKI”miała miejsce
w listopadzie.  Młodzież  postanowiła  nie  tylko  podzielić  się  słodyczami  z  innymi  dziećmi,  ale
również  spędzić  z  nimi  czas.  Finał  akcji  miał  miejsce  6  grudnia  2015,  gdzie  ze  słodkimi
upominkami trafili do dwóch placówek - przy ulicy Stolarskiej i Traugutta, przebrani w bajkowe
stroje z Mikołajem na czele. Była wspólna zabawa, śpiewanie kolęd oraz czytanie legendy o św.
Mikołaju – biskupie i co najważniejsze cudowna radość dzieci.

Wiktoria 
„W oazie jestem 4 lata. Należę do parafii św. Jana w Bydgoszczy. O akcji w pomocy dla dzieci z
domów dziecka dowiedziałam się od animatora. Zaczęło się od zbierania słodyczy i zachęcania



innych.  Pewnego dnia nasz  animator zaproponował,  abym pomogła w pakowaniu paczek i  ich
rozdawaniu. Wszystko działo się przed świętami, więc byliśmy takimi pomocnikami św. Mikołaja.
Wiele ludzi przyniosło dużo przepysznych słodkości. Gdy nadszedł ten dzień, rozdawania paczek
byłam bardzo szczęśliwa, że mogę im pomóc. Dzieci były uśmiechnięte od ucha do ucha, przytulały
się i bawiły. Nie było po nich widać żadnego smutku, a gdy tylko dostały paczki za słodyczami z
chęcią się dzieliły i wymieniały.  Dla mnie to było wielkie przeżycie patrzeć na te rozradowane
dzieci. Choć nie mają na co dzień lekko to i tak Bóg w nich działa. Naprawdę chciałabym zachęcić
wszystkich, aby w ten sposób pomagać, ale  również aby modlić się za te dzieci. I za to wszystko
chwała Panu!”

Daria 
„Należę do parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Na oazę uczęszczam już 4 rok. Mój udział w
akcji „Dzieciaki słodziaki” zaczął się od tego, że nasz animator powiedział nam, że robi paczki ze
słodyczami dla dzieci z domu dziecka. Bardzo mnie to poruszyło, więc zaangażowałam się w akcję i
kupiłam tyle słodyczy na ile wystarczyło moje kieszonkowe. Po tym jak zaniosłam słodycze naszemu
animatorowi czułam pewnego rodzaju niedosyt. Czułam, że zrobiłam za mało i mogę zrobić coś
więcej. Kiedy zaczęłam zagłębiać się w szczegóły,okazało się, że jest możliwość pobawienia się z
tymi dziećmi i poświęcenia im trochę uwagi na, którą przecież zasługują. 6grudnia wcieliłyśmy się
w panie Mikołajowe. Spotkanie z tymi dziećmi było cudownym przeżyciem. Dawno nikt tak bardzo
nie cieszył się na mój widok i nie smucił na moje odejście. Przez całą akcję byłam szczęśliwa i
chciałam się tą radością podzielić z dziećmi. Kiedy dzieciaki dostały paczki od Mikołaja były takie
szczęśliwe. Ktoś o nich pamiętał… Usiadłam przy stoliku z grupą i patrzyłam na ich śmiejące się
twarze.  Co chwilę słyszałam słowa „ciocia,  otworzysz mi?” „ciocia,  chcesz cukierka?”-to było
takie  kochane.  Wychodząc  poczułam  łzy  napływające  do  moich  oczu,  nie  chciałam  stamtąd
wychodzić, chciałam wrócić.”

Marysia 
„Mam 16 lat i pierwszy raz zetknęłam się z Diakonią Miłosierdzia dzięki Krzysiowi, który zaprosił
nas na akcje "Dzieciaki słodziaki"! Zaczęło się od tego, że powiedział nam na oazie o akcji i że
byłoby fajnie, gdybyśmy przynieśli trochę słodyczy! Bardzo spodobał nam się ten pomysł i ta akcja.
Chciałyśmy  się  bardziej  w  to  wciągnąć!  Udało  się  pojechać  razem  z  nim  do  tych  dzieci.  W
przeddzień  całej  akcji  spotkaliśmy  się  wszyscy  w  salce  przy  Bazylice  i  wspólnie  pakowaliśmy
słodycze!  Następnego  dnia,  06.12.2015,  pojechaliśmy  do  dwóch  Ośrodków  Opiekuńczo-
Wychowawczych. Razem bawiliśmy się z tymi małymi, cudownymi dziećmi.

Najbardziej  zapadł  mi  w  pamięci  jeden  chłopiec,  o  którym  chyba  nigdy  w  życiu  nie
zapomnę! Od razu, kiedy weszliśmy złapał mnie za rękę, a w sumie za palec, bo jego rączką była
taka mała! Cały czas chodził blisko mnie! I mimo tego, że nie dostał masy słodyczy, a rzadko, kiedy
je dostaje, to dzielił się i na siłę wpychał mi cukierki do kieszeni! Przez tak krótki czas, bo niecałe
dwie godziny powstała między nami, a wszystkimi dziećmi taka więź, że bardzo trudno było stamtąd
wyjść.  Dzieciaki przytulały się, nie chciały puścić! Nigdy nie zapomnę tego wspaniałego dnia i
bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tej akcji! Chwała Panu!”

Wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego ogłoszonego przez Kościół ŚWIĘTYM
ROKIEM MIŁOSIERDZIA rozpoczęli całoroczną akcję  „Daj piątaka na dzieciaka”, mającą na
celu  pozyskanie  środków  na  obiady  dla  dzieci  z  rodzin  wielodzietnych.  Obecnie  wsparcie
otrzymuje dwoje dzieci.

6 grudnia 2016 złożone przez uczestników Orszaku Trzech Króli dary w postaci słodyczy,
trafiły do 8 wielodzietnych rodzin oraz do dzieci z Ośrodka Interwencyjnego w Fordonie. 

W okresie  Wielkiego  Postu  diakonia  zaangażowała  młodzież  do  akcji  zbiórki  jałmużny
postnej  w ich środowiskach lokalnych, inspirując się słowami św. Wincentego a Paulo, które maja
wzbudzić  do  refleksji-  „Jeśli  nie  okazuje  się  miłosierdzia  jest  się  tylko  malowanym
chrześcijaninem”.



Poza  dużymi  akcjami  nieśli  pomoc  tam,  gdzie  otrzymywali  sygnały  o  konieczności
udzielenia indywidualnego wsparcia rodzinom. Przekazano:

- 2 łóżeczka, w tym jedno z pełnym wyposażeniem
- materac kokosowy do łóżeczka
- 1 tona węgla
- 4 pary butów zimowych dla dzieci
- środki czystości dla 1 rodziny
- produkty żywnościowe dla 2 rodzin
- 4 biurka
- odzież 
- klocki
- paczki żywnościowe dla 4 rodzin po 50 kg każda

Dzięki niezwykle owocnej współpracy z moderatorem diakonii  – ks. Sławkiem obdarowano 17
rodzin obiadkami i deserkami dla niemowląt oraz przekazano pralkę jednej rodzinie.

Nie  udałoby się  tego wszystkiego dokonać,  gdyby nie  ofiarne serca darczyńców, którzy
wspierają działania Diakonii Miłosierdzia. W ich intencji w dniu 28 lutego 2016 odprawiono mszę
św. w Kaplicy Akademickiej przy Bazylice Św. Wincentego a Paulo. Ta dziękczynna eucharystia i
zapewnienie o modlitwie jest wymownym znakiem tego jak bardzo są wdzięczni za każdy gest
dobrej woli.

Przed diakonią jeszcze sporo planów i wyzwań, ale pokładając ufność
 w Bogu pełnym miłosierdzia wierzą, że uda się dotrzeć tam gdzie najbardziej potrzebna jest

ich pomoc. 


