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Ki az a diakónus? 

-3. rész – 

Konkrétumok… 

Máig érvényben van az a kijelentés, hogy a diakónus legyen a helyi egyház szeme! A 
diakónus ugyanis sok mindent megláthat, amit sokszor a leterhelt plébánosok nem 
vesznek észre. 
A legnagyobb szolga, azaz diakónus maga Krisztus, ezért a diakónust a szentelés 
Krisztushoz teszi hasonlóvá. Ezt nem szabad félreértenünk! A diakónus Krisztushoz 
hasonlóan szolgál. 
Mit tett és tesz ma is Jézus Krisztus? Tanít, gyógyít, vígasztal, gondoskodik… szeret. Ez 
volna hát a diakónusnak is a feladata. 
Ennek a szolgálatnak hármas egysége van. Az ige, a liturgia és a szeretetszolgálat. 
Az ige diakóniája (szolgálata) összetett. Jelenti egyaránt az evangélium hirdetését, a 
homília szolgálatát, vagyis a Szentírás magyarázatot, a katekézist, vagyis a hitre vezetést, 
az új evangelizációt, ami a hétköznapokban Isten Igéjének átadását jelenti minden 
élethelyzetben, és a missziós feladatot, hogy a pogányok között is hasonló módon kell 
helyt állni! 
A liturgia diakóniája, talán kézzelfoghatóbb. Itt gondolhatunk az oltárnál végzett 

szolgálatra, amely különbözik a (szentelésből adódóan) a hívek mindenféle liturgikus 
szolgálatától, de különbözik a fölszentelt papi szolgálattól is. Ebből következik, hogy a 
diakónus önállóan nem tud eucharisztikus áldozatot bemutatni, azaz nem tart(hat) 
szentmisét. Ilyenkor ő a hívő nép képviselője, aki nagy alázattal és a törvények 
betartásával szolgál. Természetesen egyéb alkalmakkor, pl nagy ünnepeken is a püspökök 
és a papok segítségére van. A diakónus az igeliturgia végzésén és az áldoztatáson túl, 
keresztelhet, eskethet, temethet, különböző áldásokat adhat, imaórát vezethet, 
beteggondozást végezhet (de betegek kenetének kiszolgáltatását nem!) És szent útravalót 
adhat a haldoklónak…folytatjuk… 

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

Heti hirdetéseinkből: 

évközi 10. vasárnap 

 Csütörtökönként két alkalommal 15
00

-tól a 

szeretetláng imádság keretében és este 20
00

-tól 

imádkozunk, hogy az Egyházmegyei Találkozót 

lélekben is előkészítsük. 

 Pénteken  1
830

 VET megbeszélés az Óvárosi 

plébánián. 

 Jövő vasárnap tanévzáró Te Deum szentmise lesz 

templomunkban. Hívjuk és várjuk a szülőket, 

hittanosokat, tanárokat, a közös hálaadásra. 

 A tanévzáró szentmise után ministránsgyűlés lesz! 

 Június 13-án hétfőn 19
30

-ra hívom és várom a 

hitoktatókat és az akolitusokat az Irgalmas Jézus 

plébániára megbeszélésre. 

 

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

K=Szent Erzsébet kápolna 

 jún. 8. (sze) 1800 K szentmise 

 jún. 9. (cs) 1600 T áldoztatás  

 jún. 10. (p) 1630 T szentmise 

 jún. 12. (v) 900 T szentmise 

 jún. 12. (v) 1100 K igeliturgia 


