Ki az a diakónus?
-4. rész –
Konkrétumok…
A szolgálat harmadik része a szeretetszolgálat.
Ennek lényeges része, hogy a szentelés által a diakónus is részesül a lelkipásztori
feladatokból, de úgy, hogy a papokat (és a püspököt) segíti, szolgálja. A szentelésnél a
tettetés nélküli szeretetet, a szegényekkel és a betegekkel való törődést és a Krisztus
melletti kitartást kéri a püspök az Atyaistentől a szentelendő számára.
Ezzel kapcsolatos konkrét teendői a diakónusnak, az imacsoportok, ifjúsági és
foglalkozásbeli csoportok vezetése, az élet támogatása, kísérése minden szakaszban.
Fontos feladata még a karitatív szolgálat, ami a szociális gondoskodást, az adminisztrációt
és az Egyházi javak kezelését jelentheti.
A felsorolt három (ige, liturgia, szeretet) terület nem egyforma súllyal jelenik meg a
diakónus életében, de egységet alkotnak.
A szerpap, vagyis az állandó diakónus tehát olyan személy, aki szentelés által a
papsághoz tartozik. A püspökével és a papsággal egységben lát el különböző szolgálatot
(a korábban felsorolt módokon) az egyházban, az egyházközségben, mindig szem előtt
tartva, hogy Krisztus Testének, az Egyháznak a szolgája…folytatjuk…
Az anyagot az Állandó diakónusok életének és szolgálatának direktóriumából és a Diakónia, Diakonátus, Diakónus című könyvből állítottuk össze.
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VET-re készülve

Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a VETre érkező zarándokok megvendégeléséhez - akinek
arra lehetősége van- hűtést nem igénylő apró
süteménnyel járuljon hozzá.
A süteményeket kérjük június 24-én, pénteken 12001800 óra között a Fő út 51.sz. alatti régi plébánia
épületében leadni. Akinek erre nincs lehetősége
1200-1700 óra között az Erzsébet téri templomban, a
kis teremben is leadhatja. Köszönettel veszünk több
tálca süteményt is.

Újabb két bérmálkozónak örülhetünk
A Családok Jézusban Közösség két tagja, Molnár
Sándor és testvére Ildikó ezen a héten, kedden a
Jézus Szíve templomban, szentmise keretében
először vehették magukhoz az oltáriszentséget, és
részesültek a bérmálás szentségében is. Fogadjuk
őket ujjongó örömmel közösségünkbe!

Heti hirdetéseinkből:
évközi 11. vasárnap
 Most szentmise után ministránsgyűlés lesz!

 Június 13-án hétfőn 19 -ra hívom és várom a
hitoktatókat és az akolitusokat az Irgalmas Jézus
plébániára megbeszélésre.
 Csütörtökönként két alkalommal 1500-tól a
szeretetláng imádság keretében és este 2000-tól
imádkozunk, hogy az Egyházmegyei Találkozót
lélekben is előkészítsük.
 Jövő vasárnap az igeliturgia után missziós gyűlés
lesz, ez a nyári szünet előtti utolsó találkozási
alkalom.
 Szintén jövő vasárnap lesz a Családok Jézusban
Közösség nyár előtti utolsó alkalma, a szokott
kezdéssel 1800-tól

Szentmisék, igeliturgiák a héten
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom,
K=Szent Erzsébet kápolna

 jún. 15. (sze) 1800 K szentmise
 jún. 16. (cs) 1600 T áldoztatás
 jún. 17. (p) 1630 T szentmise
 jún. 19. (v) 900 T igeliturgia
 jún. 19. (v) 1100 K szentmise
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