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Ki az a diakónus? 

-1. rész - 

Az elmúlt időszakban sokszor hallhattuk ezt a szót: diakónus. Ezért több részletben 
néhány fontosabb gondolatot, információt olvashatunk majd erről a szolgálatról. A részek 
nem feltétlenül hetente követik egymást, de remélhetőleg mindannyian kicsit tisztábban 
látunk a „sorozat” végén.  

Egy kis történelem és a bibliai alapok. 

Az Apostolok Cselekedetei-ben ezt olvashatjuk: „Ezért a tizenkettö összehívta a tanítványokat: 

„Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért 

szemeljetek ki magatok közül hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka 

irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat.” 
Ez volt az a gondolat, ami az ősegyházban elindította a diakonátus intézményét. Nagy 
valószínűséggel nem lett diakónus mind a hét testvér, de egyértelműen útnak indult egy 
olyan szolgálat, ami a „szent hierarchia”, vagyis a papság legalsó fokát jelentette és jelenti 
ma is. Antiochiai Szent Ignác kijelenti, hogy elképzelhetetlen a részegyház (vagyis egy 

közösség… napjainkban az egyházközséget érthetjük ez alatt leginkább) püspök, pap és diakónus 
nélkül. 
A diakónus szó egyébként szolgát, segítőt, hírvivőt jelent, és szentelésekor csak a püspöki 
kézrátételt kapja, jelezve ezzel is, hogy nem a papságra, hanem a szolgálatra szól az 
elhívása. A nyugati Egyházban az 5. századig virágzott ez a szolgálati forma… folytatjuk… 
Az anyagot az Állandó diakónusok életének és szolgálatának direktóriumából és a Diakónia, Diakonátus, Diakónus című könyvből állítottuk össze. 

Heti hirdetéseinkből: 

Szentháromság vasárnap 

 Kedden  este 18
00

-tól  Katekumen csoport az 

Óváros Plébánián. 

 Jövő szombaton a Családok Jézusban Közösség 

következő találkozója lesz a plébánián. Az 

alkalmat közös imával 18
00

-tól kezdjük a 

templomban. 

 Jövő vasárnap Úrnapja: Krisztus Szent Teste és 

Vére ünnepe lesz. A Szent Kereszt templomban 

bemutatott  11 órai  ünnepi szentmise után lesz az 

Úrnapi körmenet a szokott útvonalon. Mindenkit 

szeretettel hívok és várok erre a körmentre, 

amelynek lényege, hogy körbejárjuk a Titkot, hogy 

Isten itt lakik köztünk. 

 Jövő vasárnap 15
00

-tól emlékező püspöki 

szentmise lesz,  a svábok kitelepítésének 70. 

évfordulójára emlékezünk. Vendégünk lesz,        

Dr. Robert Zollitsch emeritus érsek  Freiburgból 

 Jövő vasárnap az ETALON kiadó jön dvd-t 

árusítani. A 9 és a 11 órai szentmisék után lehet 

majd vásárolni. 

 Június 18-án, szombaton Dr. Beer Miklós püspök 

úr állandó diakónussá szenteli Frics Zoltán 

akolitust, aki 9 éve teljesít szolgálatot az Irgalmas 

Jézus plébánián. Gáspár Csabánál lehet jelentkezni, 

aki szeretne eljönni Vácra a szentelésre. 

Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy szolgálatuk 

által kiteljesedjék az Egyház élete és növekedjen 

Isten Országa. 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 máj. 25. (sze) 1800 K szentmise 

 máj. 26. (cs) 1600 T áldoztatás  

 máj. 27. (p) 1630 T szentmise 

 máj. 29. (v) 900 T szentmise 

 máj. 29. (v) 1100 K igeliturgia 

 máj. 29. (v) 1500 K Görög Kat. Szentliturgia 


