
ÁLLANDÓ DIAKÓNUSOK

Márciusban tett ék közzé Rómában azt a do
kumentumot, amely az állandó diakónusok
éle tét és feladatait szabályozza. A II. Vatikáni
zsinat teológiai szempontból is lényeges m ó
dosítá sokat hozott a papság szentségével
kap csolatban. A zsinat az egyházat Isten papi
népének nevezi, az általános krisztusi pap
ságba n tehát minden hívő részesedik a ke
resztség által. Ettől határozottan elkülöníti az
ún . "szolgá lati" vagy "hierarchikus" papsá
got: erre a szolgálatra külön szentség felvéte
lével tesz képessé az egyház. A papszentelés
a diakónus, a pap- és a püspökszentelés
szintjeire osztódik. A kereszténység első év
századaiban ez a vezetési struktúra volt álta
lános: egy-egy közösség élén a püspök állt, s
szolgálatát két közösség segítette, a presbite
reké és a diakónusoké. Később a diakonátus
elso rvad t, s több mint ezer éven át a papszen
telést megelőző előkészítő fokozattá zsugoro
dott. A II. Vatikáni zsinat viszont elhatározta,
hogya diakoná tust újra önálló szolgálattá te
szi az egyházban, úg y, hogy házas férfiak is
részesülhessenek ebben a szentségben. A dia
kónusoknak sajátos lelkisége, egyházjogi
helyzete és feladatköre van. Tanítói szolgála
tukhoz tartozik a Szentírás kifejtése , a tanítás
és a prédikálás. Fontos részt kapnak az egy
ház papi küldetésében: az ő feladatuk az ün
nepélyes keresztelés és esketés, az Oltári
szentség őrzése és az áldoztatás, a temetés és
a szentelmények kiszolgáltatása. Sajátos kül
detésük az egy ház karitatív tevékenységének
serkentése és irányítása.

A döntés konkrét végrehajtását az elmúlt
három évtizedben több rendelkezés is szabá
lyozta, a mostani dokumentum egységes
sze rkezetben foglalja össze a rendelkezéseket
a diakónusok képzéséről és szolgálatáról.
Képzésüket a diakonátus szilárdan megala
pozott teol ógiáj ára kell építeni. Az egyes püs
pöki karok feladata a diakonátus képzési
rendjének kidolgozása, a most kiadott doku
mentum viszont megadja az ehhez szükséges
irán yelveket. Végső soron azonban minden
megyéspüspök maga dönti el, hogy bevezeti
e egyhá zmegyéjében a diakonátus intézmé-
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nyét, s ő gondoskodik arról, hogy a jövendő

diakónusok megfelelő képzésben részesülje
nek. Neki kell kiválasztania azt az igazgatót,
aki a jövendő diakónusok lelki-szellemi fejlő

dését ir ányítja. Képzésüknek külön házban kell
történnie, legalább három éven keresztül. Ezt
az időt elsősorban a teológiai tanulmányok
végzésére kell fordítani, de föl kell őket készí
teni a lelkipásztori feladatok ellátására is. .

Diakónussá szentelhetők nőtlen férfiak, 25.
életévük betöltése után, vagy nősek, ha leg
alább 35 évesek, s feleségük is beleegyezését
adta, de diakónussá szentelhetők özvegy
emberek is. Ami a tőlük elvárt tulajdonságo
kat illeti, a dokumentum a kódexet idézi: "ép
a hitük, helyes szándék indítja őket, kellő tu
dásuk, jó hírük van, jó erköIcsűek..." Fontos,
hogy aktív tagjai legyenek valamelyik keresz
tény közösségnek.

A dokumentum második része a diakónu
sok szolgálatával és életével foglalkozik.
Meghatározza jogaikat és kötelességeiket.
Egyházi feladataik ellátása mellett vállalhat
nak világi foglalkozást is. Tisztességes ellátá
sukrói az egyháznak kell gondoskodnia, en
nek nagyságát és módját azonban az egyes
országok gazdasági helyzete szerint kell
meghatározni. .

Érdekes áttekinteni, hogyan alakult a dia
kónusok helyzete 1970 és 1997 között. 300-ról
23 ezerre emelkedett a számuk szerte a vilá
gon. Többségük (53%) Észak-Amerikában,
Európában (30%) és Latin-Amerikában (14%)
él és dolgozik, Ázsiában és Afrikában viszont
csupán néhány száz diakónus található. Ami
a magyar helyzetet illeti: jelenleg 35 diakónus
van az országban, közülük tizenegyen főál

lásban végzik szolgálatukat. A nem-főállású

diakónusok polgári foglalkozása igen eltérő,

van köztük szociális munkás, tanár, orvos,
mérnök, sőt egy polgármester is. Az ország
ban jelenleg húsznál többen készülnek arra,
hogy állandó diakónusok legyenek. Legfőbb

gondjuk, hogya diakónusok képzése és k ö
zösségi összefogása csupán két egyházme
gyében rendezett. A most megjelent doku
mentum talán segíti majd a diakónusok hazai
képzését, közösségi rendeződ ését is.



EURÓPA FELÉPÍTÉSE 
KERESZTÉNY SZEMMEL

Az elmúlt év októberében Luxemburg egyhá
za (amely egyetlen érsekségből áll) állásfog
lalást tett közzé Európáról Európa csillagai 
az emberek csillagai címmel, utalva az Európai
Unió logójára. A dokumentum kritikus leírást
ad a mostani állapotokról, felrajzolja a kívá
natos jövő képét, majd konkrét ajánlásokat
tesz a közjó érdekében: felsorolja, melyek a
legfontosabb kötelességei a polgároknak, a
politikusoknak, a gazdasági élet szereplői

nek, az egyesületeknek, az egyháznak.
A kontinens legsúlyosabb gondja a mun

kanélküliség és a növekvő szegénység: húsz
millió a munkanélküliek, ötven millió a sze
gények száma. Gondoskodni kell tehát mun
kahelyek teremtéséről s a munka jobb elosz
tásáról, garantálni kell a minimálbéreket, hi
szen mindenkinek alapvető joga van az em
berhez méltó munkához. Szociális Európát
kell építeni, amely tiszteletben tartja az ember
jogait és méltóságát, nem engedi korlátozás
nélkül érvényesülni a vak piaci törvényeket.
Növekszik annak a veszélye, hogy egyes gaz
dasági lobbyk játékszerévé válik Európa; még
a politikát is egyre inkább e tőkés nagyhatal
mak irányítják. Egyre súlyosabb károk fenye
getik természeti környezetünket: jövőnk

szempontjából életfontosságú, hogy ésszerű

en használjuk fel a természet javait.
A dokumentum pontokba foglalva vázolja

fel, milyennek kell lennie a jövő emberének
és a jövő Európájának. Az embernek szolidá
risnak, felelősnek, szabadnak, a lelkiekre nyi
tottnak, jól tájékozottnak és önálló vélemény
alkotásra képesnek kell lennie, aki tisztelet
ben tartja az emberek és a kultúrák közti kü
lönbségeket.

Európa-képük főbb elemei: a kontinens
nek a kul túrák és az értékek közösségévé kell
válnia, amelyben az ember áll a középpont
ban. A gazdaság ennek csupán egyik dimen
ziója lehet, de nem a célja. Érvényre kell jut-
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tatni a szociális igazságosságot, védeni kell a
gyöngéket és a családokat. Az állampolgá
roknak kell meghatározniuk Európa jövőjét,

nem pedig a tőkés érdekcsoportoknak; a po
litika nem válhat a piaci érdekeknek aláren
deltté. A polgároknak joguk van a megfelelő

munkához, a termelt javakat igazságosan, de
a szegények érdekeit is tekintetbe véve kell
szétosztani. A béke kontinensét kell felépíte
nünk, ahol a konfliktusokat erőszakmentesen
oldják meg. Európának szolidaritást kell vál
lalnia a világ többi részével is. Meg kell ta
nulnia, hogy természetes környezetét megóv
ja, s így a következő nemzedékeknek egész
séges életteret adhasson át.

A fenti jövőkép nyomán sorolja fel a doku
mentum az egyes csoportok kötelességeit. A
legérdekesebb talán, mit tart fontosnak a pol
gárok, az egyesületek és az egyház számára.
A polgároknak jól tájékozottaknak, felelős

döntésekre képeseknek kell lenniük, akik el
szántan harcolnak egy szociális Európáért. Le
tudják győzni egyéni, nemzeti és európai ön
zésüket, s szolidaritást vállalnak másokkal.
- Az egyesületeknek határozottan érvénye
síteniük kell a szubszidiaritás elvét, anélkül,
hogy ez semmittevésre ösztönözne bárkit is.
Saját szervezetükön belül működőképes de
mokráciát kell kialakítaniuk; segíteniük kell a
szakszervezeteket, hogya polgárok szolgála
tában álló Európát építsenek.

Az egyháznak szüntelenül hirdetnie kell
szociális tanítását, védenie kell az emberi jo
gokat és méltóságot, támogatnia mi!,ldazt,
ami az emberek evilági életét elősegíti. Ugyel
nie kell arra, hogy Európa felépítésekor ne
hanyagolják el a vallási, erkölcsi és kulturális
értékeket. Folyamatosan törekednie kell arra,
hogy az erkölcsi értékekeket a politikában és
a gazdaságban érvényre juttassák. A többi
egyházzal és vallási közösséggel együtt kell
erőfeszítéseket tennie arra, hogy emberibb
Európa épüljön fel.
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