Działalność Poznańskiej Misyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie
Misyjna Diakonia Ruchu Światło-Życie działa w archidiecezji poznańskiej od
roku 2009, kiedy to Magdalena Roszak pojechała na roczny wolontariat do Kazachstanu. Pierwszym duszpasterzem był ks. Adam Pawłowski. Diakonia składała się
wówczas z dwóch osób oraz księdza. Po powrocie Magdy z Kazachstanu zaczęła
wzrastać liczba osób, stąd też działalność objęła również inne obszary.
Od 2011 r. Poznańska Misyjna Diakonia Ruchu Światło-Życie organizuje corocznie
„Zaduszki Misyjne”, podczas których odbywają się modlitwy za zmarłych misjonarzy.
Żywo angażuje się również na rzecz Kościoła w Chinach. Co roku spotyka się w maju
na modlitwie za Kościół w Chinach, wstawiając się za chrześcijan prześladowanych
w tym kraju. Wystawia swoje stoisko na Festynie Rodzinnym Caritas, organizując dla
najmłodszych misyjną zabawę „Mejd in Czajna”. Poprzez różne inne formy zabaw
(żywą grę „Chińczyk”, chińskie ciasteczka z cytatami z Pisma Świętego, sprzedaż koszulek i toreb z nadrukami „Módl się” i „Pan-da”), przybliża dzieciom i ich rodzicom
ciekawą kulturę Chin. Jednego roku gościła nawet dwie zakonnice z tego kraju. Dochód ze sprzedaży gadżetów przeznaczany jest na pomoc Kościołowi w Chinach oraz
na wsparcie osób, które przyjeżdżają z tego kraju do Polski na rekolekcje.
Kolejnym kierunkiem działania Diakonii jest Ukraina. Pierwszy pobyt wolontariuszy w tym kraju odbył się w 2013 r. Duża grupa wolontariuszy udała się do Berdiańska, gdzie pomagała bezdomnym, prowadziła zajęcia z dziećmi, ewangelizowała
i pomagała paraﬁi misyjnej. Ponowny wyjazd w to miejsce jest niemożliwy z powodu
trwającej na tym obszarze wojny. Potem były inne wyjazdy do tego kraju, m.in. posługa w Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim i pomoc przy prowadzeniu rekolekcji
w Gwardiejsku. Diakonia włączyła się również w prowadzenie rekolekcji oazowych
na Słowacji. Trzymiesięczny wolontariat w Ugandzie odbyło trzech członków Diakonii w 2014 r. W międzyczasie był również krótki wyjazd na ewangelizację na Tajwan
i do Korei Południowej, natomiast cała rodzina Cyrów: Grzegorz, Iwona, Gabrysia,
Magda i Weronika, udała się latem 2015 r. do Kenii. Ewangelizowali oraz prowadzili
tam rekolekcje oazowe dla miejscowej ludności.
Poznańska Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie jest wspólnotą ewangelizacyjną, stąd od roku 2016 bierze udział w akcjach ewangelizacyjnych POMPA, które rozpoczęła w Poznaniu wspólnota św. Jacka. Raz w miesiącu odbywa się ewangelizacja
napotkanych ludzi na poznańskim Starym Rynku. Ważną rolę w Poznańskiej Diakonii
Misyjnej odgrywa modlitwa, od której rozpoczyna się każda misja i każde głosze-
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nie. Realizowana jest ona podczas wspólnotowych spotkań oraz uwielbień. Aktualnie do Diakonii należy kilkanaście osób, a duszpasterzem jest ks. Kamil Szymczak
SAC, pallotyn. Spotkania odbywają się w paraﬁi pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu, na
ul. Przybyszewskiego 30.
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