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Inledning 
”Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40) 

Jag var hungrig, och ni gav mig att äta; jag var törstig, och ni gav mig att dricka; jag var 

hemlös och ni tog hand om mig;[gav mig härbärge*] jag var naken och ni gav mig kläder; 

jag var sjuk och ni såg till mig; jag satt i fängelse och ni besökte mig.” (Matt 25:35-36) 

I sin egen tid såg den helige Franciskus den lidande Frälsarens ansikte i de spetälska som 

saknade både hem, livets nödtorft och medmänsklig gemenskap. Således vill vi ha honom 

som en förebild då vi i den kristna kärleksmystikens namn engagerar oss i handgripliga 

kärleksgärningar. 
• Hedegårds bibelöversättning 

 
 
Värdegrund 
Svenska Franciskushjälpen är en katolsk, självständig och politiskt oberoende, ideell 

ekumenisk förening, med en ideologisk anknytning till den franciskanska ordensfamiljen. 

 

Svenska Franciskushjälpens värdegrund har sin utgångspunkt i Kyrkans diakoni, där den 

kristna kärleken till nästan kommer till praktiskt uttryck. Kyrkan lär oss att kärleken till 

nästan är allmän och tillgänglig för alla. Den skall vara bärande för och synliggöras genom 

vår verksamhet. 

 

Det finns en grundläggande enhet mellan det vi är i Kristus och det vi gör i och för honom. 

”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” 

(Matt.25:40), säger Jesus. Han har identifierat sig med den människa, i synnerhet den mest 

behövande, som vi möter på vår väg. 

 

Svenska Franciskushjälpen hämtar särskild inspiration från den helige Franciskus av Assisi. 

Vi skall med honom som förebild sträva efter ett odelat engagemang för att lindra och hjälpa 

människor i all slags nöd. Vi skall också vara uppmärksamma på nya former av nöd och se på 

vilket sätt vi kan avhjälpa dem. 

 

Svenska Franciskushjälpen hämtar också inspiration från den katolska socialläran. 

 

Vårt engagemang skall vara präglat av respekt och omsorg för livet, som är givet oss av Gud. 

Framför allt skall vi respektera livets hemlighet och okränkbarhet i dess mest sårbara faser. 

 

I respekten för livet ingår att vår verksamhet, inom de ramar och förutsättningar vi rår över, 

skall präglas av högsta möjliga yrkesmässiga kvalitet. 

 



 

 

I respekten för livet ingår förståelse för att människan är en helhet med såväl fysiska, 

psykiska, sociala och andliga behov, och samtliga dessa behov skall vi kunna möta. 

 

Vi ämnar att i ödmjukhet och i franciskansk och ekumenisk anda betjäna människor som lider 

nöd till kropp eller själ, och vi ämnar betjäna dem utan hänsyn till exempelvis konfession, 

livsåskådning eller nationalitet samt utan att kränka den enskildes integritet. 

 

I allt detta skall eftersträvas sann ödmjukhet inför uppgiften i förening med de förebilder som 

Kyrkans stora helgon givit oss. 

 

Verksamheten inom Svenska Franciskushjälpen skall vara präglad av ett stort inslag av 

volontärer. 

 

Fast anställd personal inom Svenska Franciskushjälpen åligger det dessutom att tjänstgöra 

som volontär i det praktiska hjälparbetet. Samtliga medarbetare skall som en Kristi minsta 

tjänare utöva kärleken till nästan i form av praktiskt hjälparbete. 

 

Samtliga medarbetare i Svenska Franciskushjälpen förväntas vara lojala mot denna 

värdegrund och tillämpa dess förhållningssätt. 


