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Ki az a diakónus? 

-2. rész – 

A történelem folytatódik… 

A fokozatosan „elhalványuló” diakonátus az idők során az egyházban köztes fokozattá vált 
a papság felé vezető úton. Hosszú idő elteltével azonban, a II. világháború idején újból 
felmerült a szolgálat újraélesztésének igénye. Ennek kiteljesedése a II. Vatikáni Zsinaton 
(1962-1965) valósult meg. Heves viták közepette a végső szavazáson, szinte 100%-os 
igen mellett a diakonátus visszaállítását, és a nős diakonátus lehetőségét is elfogadva 
döntöttek az atyák. 
A zsinati döntésnek három fő indoka is volt. 

1. Vágy, hogy az Egyház gazdagodjon a diakónusi szolgálattal. (Amely nélkül sok 

helyen nem működhetne.) 
2. Szándék arra nézve, hogy a szentelés kegyelmével erősítsék meg azokat, akik már 

amúgy is diakónusi funkciókat végeznek. 
3. Gondoskodás arról, hogy a paphiányban szenvedő régiókba szentelt szolgák 

kerüljenek. 
Az állandó diakonátus visszaállítása, nem az áldozó papság jelentőségét akarja 
csökkenteni, hanem gazdagítani akarja a szolgálat által az Egyházat. A II. Vatikáni Zsinat 
„vívmányainak” megélése azonban, csak egy, a II. Vatikáni Zsinat szellemében működő 
Egyházban lehetséges… folytatjuk… 

Az anyagot az Állandó diakónusok életének és szolgálatának direktóriumából és a Diakónia, Diakonátus, Diakónus című könyvből állítottuk össze. 

Heti hirdetéseinkből: 

Úrnapja 

 Hétfőn este 18
30

-tól VET megbeszélés az Óvárosi 

plébánián. 

 Jövő szombaton 9
00

-tól templomunk búcsúját 

ünnepeljük szentmisével. 

 Csütörtökönként két alkalommal 15
00

-tól a 

szeretetláng imádság keretében és este 20
00

-tól 

imádkozunk, hogy az Egyházmegyei Találkozót 

lélekben is előkészítsük. Mindkét lehetőség a Szűz 

Mária Szeplőtelen Szíve templomban van. Nagy 

szeretettel hívjuk és várjuk a szervezőket és a 

segíteni akarókat is! 

 Köszönet a Fehér János Alapítvány 

kuratóriumának és különösen Brünner Ferenc 

elnök úrnak a munkájukért, amellyel fölvállalták a 

Vecsési Temetőben nyugvó Vecsésen szolgáló 

lelkipásztori sírok felújítását és gondozását. 

Köszönjük a hívek nagylelkű adományait is. A 

felújítás az Önkormányzat jelentős adományával 

valósulhatott meg. Ezért is köszönetet 

mondhatunk. Az  újonnan felállított síremlékek 

megszentelése június 12-én vasárnap du. 4 órakor 

lesz a temetőben. Fehér János, Gulás Miklós, Dr. 

Kovács István és Dr. nagy János plébánosok. 

Mellettük pedig a Kalocsai Iskolanővérek 

síremléke. Jöjjünk el minél többen erre a szép 

eseményre, hogy ezúton is kifejezzük hálánkat é 

szeretettünket elhunyt lelkipásztoraink és tanítóink 

felé. 

 A június 18-i váci pap és diakónusszentelésre 

Gáspár Csabánál lehet jelentkezni. 

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

K=Szent Erzsébet kápolna 

 jún. 1. (sze) 1800 K szentmise 

 jún. 2. (cs) 1600 T áldoztatás  

 jún. 3. (p) 1630 T szentmise 

 jún. 4. (szo) 900 T szentmise (templomunk búcsúja) 

 jún. 5. (v) 900 T igeliturgia 

 jún. 5. (v) 1100 K szentmise 


