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od kilku już lat pełnią w Polsce posługę diakoni stali (2008 r. - pierwsze święcenia w Toruniu). Aktualnie mamy 18 diakonów stałych (5 z diecez]i opolskiej,
_ 7katowickiej, po 1 _ z ełckiej, pel_
4 _ zwarszawski ei,3 _z toruńskiej ,J
plińskiej i gliwickiej) . od}OI4 r. odbywają się ogólnopolskie rekolekcje zamknięt" atu diakonów stałych i ich małżonek (Opole, Toruń). Na rekolekcjach tych
naitępuje także budująca wymiana doświadczeń, atakże zglaszane są różnego rodzaju pytani a, dotyczącenie tylko wykonywanych posług, ale także spraw drugo_
rzędnych, jednak w ńny ch w Ęciu codziennym.
Na ostatnich rekolekcj ach w Przysieku k. Torunia (ż_5 .07 .ż0I5) ozywioną dyskusję wywołałydwie sprawy, a właściwiedwa pytania: czy diakonowi stałemu
przysługuje grzecznościowy tytuł ,,ksiądz"? W jakim zakresie stały diakon może
norle .tioj duchowny w czynnościach liturgicznychi poza liturgią? okazało się,
że w posiczególnych diecezjach istnieje różna praktyka.

czy zatęmmożliwe było

uzgodnienie jednolitego stanowiska?

1.

Tytuł grzecznościowy ,rksiądz"

U wielu osób istnieją opory w stosowaniu tego tytułu do diakonów stałych;
gdyżuwńają, że naleĘ się wyłącznie duchownym od prezbiteratu wzwyż.Tym_
j
J"ur"In *y* z ,,ksiądz" jest tytułem grzecznościowym, nieprzetłumaczalnym na ę_
języku czeskim:
zyki obce, w których najczęściej używane jest słowo ,,p&n", np. w
języku
Herr Pfarrer,
niemieckim:
w
podobnie
panfararz,pan biskup, pan kardynał,

Herr Bischof itd.
Starosłowińskie,,knez" (ksiąze) w ciągu wieków ulegało zmiarrom, Do słowińskiego został ozapoĘczonezgermńskiego kuning_,}xsiĘę,naczelnikplemienny"
(kuiing_ kunęgt _ ktnęgl - krnędzs). Dojęzykapolskiego najprawdoPodobniej
p.""."io ze stńczeskiegol. W polszczyźnie słowo uległo dalszym przeksztńce_
niom (zanikj erów, zmiana nagłosowego kń- w kś-itd.

).

We wczesnym średniowie_

l Z. KlpIrłBrusrBwlcz, Historia języka polskiego, Warszawa 2002, s, ż9,
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cza zaczęto tak określaćludzi możnych i wpływowych. Mianem tym nazywano
później też niekoronowanych władców jako odpowiednik łacińskiego słowa dux
(dziśw tym znaczeniu występuje polska forma ,,książę" ,którapierwotnie zn aczyla
młodego władcę [książę od ksiądz]).
Stosowanie tytułu,,ksiądz" do osób duchownychjest późniejsze. Powszechnie
stosowane było od połowy XIII w., zczasęmzakres stosowaniazostńrozszerzony
na duchownych również niekatolickich.
Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii staropolskiej termin,,ksiądz" wyjaśnia
następująco:
Ksiądz znaczyl w pierwotnej polszczyżlie księcia i kżdego panuj ącego, ńe wylączając
nawet króla. Bogufał mówi w swojej kronice ,żePolacy nazywali najprzód Bolesława
Chrobrego wojewodą, a potem księdzem. Tenże wielki monarcha, chcąc w oczach ludu
napółjeszcze pogńskiego podnieśćurok kapłanów chrześcijańskich, zwał duchownych
,,księdzami", co dało początek do ogólnego mianowania ich tym wyrazem. ,,Iśiądz"jednak oznaczał monarchęjeszcze do wieku XWI. Tym też wyrazem określakróla w XV w.
tłumacz Stafufuwiślickiego,IwXMw. wStatucieHerburtaczytamy jeszcze.. -My,ZygmuntAugust, z łaski Bozej kól polski, ńelki ksiądz litewski". WXVII w. wyrazksiądz,
uogólniony na wszystkie osoby duchowne, zanika zupełnie w znaczenil świeckim2.

'

Zpowyższej analizy widzimy, ze termin ,,ksiądz" początkowo nie miał charakteru religijnego i nie wiązń się z funkcją sakralną duchownych. Od początku był

to tytuł grzecznościowy stosowany w Polsce do wszystkich duchownych (takze
niekatolickich). Na ogół też tytuł ten stosowany był do kandydatów do kapłaństwa,
zwłaszcza diakonów. Problem stosowania tego tytułu grzecznościowego powstał
dopiero po wprowadzeniu u nas żonatych diakonów stałych.

Wydaje się, ze dla wielu diakon stały naleĘ nadal do wiernych świeckich, bo
jest żonaty, ma rodzinę, pracuje zawodowo, a więc Ąje ,,ut świecie", dlatego odmawia mu się tytułu ,,ksiądz". Tymczasem diakon stały należy do duchowieństwa.
Zgodnie z teologią katolicką, diakonat jest pierwszym ztrzech stopni sakramentu
święceń (diakonat, prezbiterat i episkopat), stąd ,,źródłem diakonatu jest konsek-

racjainadanamumisjaChrystusa" (I<K28-29),Przeznalożenierąkimodlitwękonsekracyjną diakon zostaje ustanowiony świętym szafarzem i staje się członkiem
hierarchii. Fakt ten określajego status teologiczny i prawny w Kościele"3.
Diakon ,,umocniony łaską sakramentalną słuzy Kościołowiw posłudze liturgii,
słowa i miłości"a.Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie stwierdza:
,,Przyjmujący diakonat staje się duchownym i zostaje inkardynowany do Kościoła
partykularnego" (kan. 266). Awięcdiakon stałyjestduchownym, aniekatolikiem
świeckim.Stwierdzenia te potwierd zająrównieżWyĘczne doĘczqce formacji, Ą2

3

Z.

Glocrn, Encyklopedia staropolska ilustrowana,t.

III, Warszawa 1985, s. 108-109.

KoNGnBcłCJA Ds, DucHowmŃsrwł, Dyrektorium o posłudze i Ąciu diakonów stałych, nr

(22.o2.1998).

4KKż9.
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ciai posługi diakonów stałychw Polsce: ,,Przez święceniadiakon staje się azłonkiemhierarchii Kościołaijednocześnie nabywauprawnienia, i zaciągazobowiązaniawłaściwetemu stanowl, skodyfikowane w kanonach273_289 KPK"s. Kanony
teobowiązująwszystkichduchownych, awięci diakonów stałych. Wartoprzytoczyć

postanowienia, które doty cząprzędewszystkim ,,obowiązku dążenia do świętości"
_ż7 6), dlatego w szyscy duw szystkich duchownych (chodzi zwłaszcza o kan. 27 5
chowni (także diakoni) :

1),,winnibyćzłączenizesobąwęzłembraterstwaimodlitwyorazwspółpracować
ze sobą" (kan. ż75);
2) ,,w swoim iryciu ze szczególnej racji zobowi ązań są dĘ-yć do świętości,zwłasz-

czaże_będąc konsekrowani Bogu z nowego $ułlpnezprzyjęcie świeceń_

stają się szńarzamiBozych tajemnic dla służenia Jego ludowi
3) aby mogli osiągnąć tę doskonałość:
powinni przedewszystkim wiemie i niestrudzenie wypełniać obowiązki pas_

_

_
_

terskiej posługi;
mają posilać swoje duchowe Ęcie z podwójnego stoły; Pisma Swiętego
i Eucharystii; stąd usilnie zachęca się kapłanów, aby codzienńe sprawowali
Ofiarę eucharystyczną, diakonów zaś,byw jej sHadaniu codziennie uczest-

niczyl7" (kan.ż76);
diakoni stali mają odmawiać częśćliturgii godzin, określonąprzezKon_
ferencję Episkopatu (u nas obowiązkowo jutrznię i nieszpory) (tamże);
przepisów pra_
,,obowiązani są również do odprawiania rekolekcji, według
wa partykularnego;
,u"ię"usię, by regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali
do sakramentu pokuty, oddawali szczególnącześć Bogurodzicy Dziewicy
(tamże)_
i praktykowali inne powszechne i partykularne środkiuświęcenia"

Diakona stałego obowiązuj ą równieżpostanowienia dalszych kanonów KPK
(280-289), z wyjątkiem jednak tych przepisów, które odnoszą się jedynie do prezbiterów, albo są uwarunkowane odr ębnymizarządzeniami konferencji Episkopatu
lub własnego biskupa diecezjalnego.

Jeślizatem diakonów stałych obowiązująw zasadziete same obowiązki, co innych duchownych, to nie możnapozbawiać ich tych samych praw,zwłaszczazwyczajowych, a takim jest tytuł grzecznościowy ,,ksiądz". Powszechnieuważamy za
mało poprawne zwracanie się do proboszcza lub biskupa: ,,Proboszczu !" lub ,,Bisku_
pie !", dóda;emy tytuł grzecznościowy: ,,Księże Proboszczu" lub ,,Księże Biskupie"

tYch osóbPrzez
ialbo Ekscelencjo), azawręczobruźhiweaważnrly zwracaniesię do
,

powyż§Ze wylvody teologiczno_prawne, wypada
B8Il" . Czy zatem, mając na uwadze

5

w

koxrBxeNclłEptsropłruporsxl,wytyczne dotyczqceformacji, Ąciaiposługidiakonów stałych

Polsce, Częstochowa żO04, s.4748.

Ks. HeI-uur JłN Sospczro

namzwtacać się do diakona przez ,,Panie diakonie!", a nie raczej,,Księże diakonie"? Do takiego grzecznościowego zwrotu powinniśmy się jednakprzyzwyczaić,

2.

Strój duchowny diakona stałego
z

tułem grzecznościowym,,ksiądz" łączy się również strój duchowny diakona stałego. Musimy mieć świadomość,że pewne z góry zńożonepostanowienia,
często ograniczające, zweryfikuje dopiero praktyka Ęciacodziennego. po kilku
latach posługiwania diakonów stałych w Polsce wid zimy jużróżnorodnośćpraktyk
i formpostępowania w poszczególnych diecezjach. Dotyczy to nie tylko tytułu grzecznościowego, ale i stroju diakona stałego, zw|aszcza używanego poza liturgią.
ty

2.1. Strój diakona podczas liturgii

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskie8o uzasadnia różnorodnośćstosowania szat liturgic zny ch:
w kościele,który jest ciałem chrystusa, nie wszyscy członkowie pełnią jednakowe
czynności. To zróżńcowanie funkcji w sprawowaniu Eucharystii ukazuje się zewnętrznieprzezróżnorodność szat Iiturgicznych. Dlatego szaty te powinny być znakiem
funkcji właściwejkażdemu z posługujących.Pozatym szaty liturgiczne winny podkreŚlaĆ piękno Świętych czynności. Szaty, jakie mają ubierać kapłani, diakoni , atakże
pełniący posługi świeccy, przed oddaniem do użytku liturgicznego mogą zostać pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzymskim (n. 335). W modlitwie
błogosławieństwa dziękujemy najpierw Bogu za wybranych szafarzy misteriów zba-

wienia Jezusa chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana Nowego przymierza, i prosimy, aby szafarze ci ,,ze czcią je przywdziewali i świętympostępowaniem naśladowali
to, co będą sprawować"6.

Zadaniem diakona w celebracjach liturgicznych jest zasadniczo asystowanie
i posługiwanie przewodniczącemu. w czasie Mszy św.jest to także służbaptzy
ołtarzu (przy księdze i kielichu), kierowanie zgromadzeniem wiernych poprzez
odpowiedni€polecenia oraz wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej. podczaskażdej celebracji, w której uczestniczy diakon, zawszeonsamodczytuje tekst
Ewangelii, może także, z upowaznienia celebransa, wygłosić homilię.
Niektóre obrzędy diakon może sprawować samodzielnie, z polecenia biskupa
lub proboszcza. Jest zwyczajnymszafarzemkomunii św.Może uroczyście udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa, przewodn iczyćliturgii pogrzebu, liturgii godzin i nabozeństwom, a także sprawować błogosławieństwa.
strój liturgiczny diakona w czasie celebrowanej liturgii określająprzepisy ksiąg
liturgicznych, doprzestrzeganiaktórychzobowiązująrównież WytyczneKonferen-

6

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do lwyczajów dieceĄi polskich,nr

wice 1994, s. l25-Iż'7.

l

079, l 084,
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cji Episkopatu Polski: ,,Podczas pełnienia funkcji liturgicznych uzywa on [diakon]
stroju zgodnie z przepisami liturgicznymi" (nr 90)7,

Te ogólne stwierdzenia wymagają szcze9ólowych wyjaśnień.Przepisy ksiąg
liturgicznych określająstrój diakona podczas pełnienia przez ńego posługi w czasie
celebracji liturgicznej, kiedy asysĘe lubprzewodniczy,ataliże kiedy diakontylko
uczestniczy w liturgii jak inni duchowni i uĄwa stroju chórowego.
Mszał Rzymski stwierdza: ,,Szatą własną diakonajest dalmatyka, którą wkłada

na na albę i stułę, gdy dalmatyki brak lub gdy obrzędy są sprawowane mniej uroczyś-

cie, diakon może jej nie wkładać"8; ,,diakon zakłada stułę na lewe ramię, prowadzi
j ukośnieprzez piersi do prawego boku i tam j ą spina (lub wią'że)"g . W nadzwyą

czajnej formie rytu rzymskiego diakon uĘw a także manipllarza. Z poytyższy ch
stwierdzeń wyprowadza się błędny wniosek, a nawet nakazuje się diakonom stałym, że zawsze w czasie liturgii winni ubierać albę i stulę (ewentualnie dalmatykę). Tak ubrany występuje we wszystkich obrzędach liturgicznych, kiedy posłu_
guje prezbiterowi lub biskupowi (nie tylko podczas Mszy św.),natomiast kiedy
tylko uczestn iczy w obrzędzie liturgicznym, powinien być ubrany w str{ chórowy,
którym jest kornźa włożonana sutannę (z koloratką)'o.W albie lub komĄ może
występować również wtedy, kiedyprzewodniczy liturgii niektórych sakramentów,
sakramentaliów lub nabożeństw.
Stroju liturgicznego diakonów mówią przepisy zawarte w księgach liturgicznych (chrzest, małżeństwo, obrzędy pogrzebowe,
nieszpory i nabożeństwa oraz błogosławieństwa). Obrzędy chrztu dzieci stvtierdzają:
,,Kapłan lub diakon ubrany w albę lub komżę i stułę, albo ponadto w kapę białego

o tych możliwościachw doborze

koloru (...)"''; obrzędy sakramentu matżeństwa po7a Mszq świętqpodają:,,W usta_
lonym czasie celebrans (kapłan lub diakon) ubrany w albę lub komżę, stułę i kapę
białego koloru wychodzi z ministrantami do drzwi kościoła"12; Obrzęd katechumenatuoheśla:,,Kapłan albo diakon, ubrany w albę lub komżę, stułę i kapę białego
koloru, podchodzi do miejsca (...)"",Napodstawie uprawnień, jakie obrzędy po_
grzebu dają Konferencji Episkopatu Polski w zakresie adaptacji, postanowiono,
że ,,z zasady obrzędom pogrzebowym przewodniczy kapłan lub diakon", ubieraj ą

KoNFpnrNclł EpIsKopATu PoLs|§, Wytyczne, s. 48,
Mszał Rrymski. Ogólne wprowadzenie, nr 338, 119b (z III wyd. MR z2O0ż r,),
9
Tamże,nr 340.
Io
Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, nr 81, Katowice2013, s. 40.
11
obrzędy chrztu dzieci według Rytualu Rzymskiego, nr 86, Katowice 197ż, s.59; ubrany w albę
lub komżę, stułę i kapę białego koloru.
|2
obrzędy sakramentu małżeństvva dostosowane do lwyczajów diecez,ji polskich,nr83,123,Kato7
8

wice20073, s.36,54.
|3
obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosĘch dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
nr 72, Katowice 1988. s. 42.
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oni wówczas albę lub komzę, stułę, ewentualnie kapę fioletową lab czarną,a do po-

grzebu dzieci stułę (i kapę) koloru białegola.

Nieco inny zapis, dotyczący zwłaszczastosowania kapy, znajduj e
Liturgii Godzin:

nym wprowadzeniu do

się w

ogól-

kapłan lub diakon przewodniczący odprawianiu oficjum może się ubrać w albę albo
komżęi stułę. ponadtokapłanmożerównieżużyć kapy. wwiększeuroczystościkilku
kapłanów może się ubrać w kapy, a diakoni w dalmatyki15.

w oparciu

o ten ostatni przepis, dotyczący uzywania kapy przez diakona kiedy
przewodniczy,takżepodczasnabożeństw, budził kontrowersje. Dlatego bp Stefan
cichy, jako przewodniczący komisji ds. kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów
Episkopatu Polski, zwróclł się do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z zapytaniem, czy diakoni, którzy przewodńczączynnościom litu rgicznym (np. liturgii godzin) lub wystawieniu i błogosławieństwu Najświętszym sakramentem, mogą ubrać na ten czas kapę16. W odpowiedzi z 23lutego ż0O4 r,
kongregacja uznńa, że diakoni mogą używać kapy w czasie wykonywania tych
czynności, o ile wyrazi na to zgodę Konferencja Episkopatu Polskil7. 30 kwietnia
2004 r. Konferencja Episkopatu Polski udzieliła wymaganego pozwolenial8,

o

szatach liturgicznych mowajest również w obrzędnch błogosławieństw do-

stosowanych do zwyczajów diece4ji polskich:
Kapłan i diakon, przewodnicząc sprawowaniu błogosławieństw we wspólnocie, zwlaszcza w budynku kościelnym, lub też w zvtiązku z jakąśuroczystościązewnętrzną, są
ubrani w albę i stułę. Można użyćkomżyzamiast alby, gdy szafarz występuje w §utannie. W czasie sprawowania bardziej uroczystych błogosławieństw można przywdziać
kapę (nr 36).

Kolor szat liturgicznych winien być biały albo odpowiedni do okresu lub świętaliturgicznego (nr 37)'9.

zprzedstautionych wyżej obowiązuj ących przepisów liturgicznych można wyprowadzić następujące wnioski praktyczne:
1)

Nie

możn"a zmuszać diakona stałego do noszenia w czasie liturgii tylko alby
i stuły zakladanej na lewe ramię. są sytuacje, kiedy diakon może, a czasem na-

\a

Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów dieceĄipotskich,nr22,41,139, Katowice 19912,
s.20,45, 135.
15
Liturgia Godzin. Ogólne wprowadzenie, nr 255,Poznń20062, s.92,
ló
S.CIcrrY,Zjst do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Ąscypliny Sakramentów zdnia 3 ].10.2003 r.,
,,Anamnesis" (2004),nr 38, t. X, s. 27.
17
KoNGREGłcJA Ds. KULTU BożEGo I DYscYpI-ny SłxnłuENTow, List do bp. S. Cichego z dnia

23.02.2004, w: tamże, s.28.
'8 Nota bpa S. Cichego, w: ,,Anamnesis" (2004), nr 38, t. X ,s.29.;zob. Ceremonial liturgicznej posługi biskupów,przyp.65, s. 36.
|9
Obrzędy błogosławieństw, t. I, Katowice 1994, s.20.
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wet powinien ubraó komżę,którązavłszenakłada się na sutannę (np. kiedy przewodniczy obrzędom pogrzebowym na cmentarzu w czasie deszczowej pogody)2o.

zatem,że diakon stały powinien mieć własną
sutannę z koloratką, uszytą według własnych wymiarów.
3) Dalmatyki używadiakon do liturgii sprawowanej bardziej uroczyście i nie nakłada jej wówczas, gdy celebrans główny ubrany jest tylko w albę lub komżę

ż) zpowyższychprzepisów wynika

ze stułą (bez ornatu lub kapy).

4) Kiedy diakon przewodniczy obrzędom liturgicznym lub nabożeństwom, nie
ubiera na albę lub komżę dalmatyki, ale kapę.
5) Strojem chórowym diakona jest komża,ubranana sutannę, i czarny biret. W stroju tym występuje podczas liturgii, w której nie pełni posługi diakońśkiej, a je_
dynie w niej uczestniczy,np, idzie w procesji.
ż.2. Strój diakona poza liturgią

Kar1.284KpK postanawia: ,Duchowni powinni nosić odpowiedni strój koŚcielny (decentemhabitumecclesiasticum), według przepisów wydanychprzezKonferencję Episkopatu, a także zvłyczajów miejscowych". Konferencja Episkopatu
Polski w swoich Wytycznych precyzuje to następująco: ,,Na podstawie kan. ż84
KpK ustala się, że poza pełnieniem funkcji liturgicznych strojem diakona stałego
w Polsce jest odpowiedni, powżny strój świeckiz przypiętą odznaką diakona
stałego".
Na pozór strój diakona stałego poza liturgią wydaje się być sprawą prosĘ. Ma to
w strobyć ,,odpowiedni i poważny strój Świecki z przypiętą odznaką". słusznie
ju świeckim diakon powinien wykonywać swoją pracę zawodową w świeckiej firmie,zakładzie lub biurze. Sprawanie jest jużtakjednoznacznaw przypadku wy_
konywania pracy w instytucji kościelnej , np. w kancelarii parafialnej (petenci wolą

-

porozmawiaó z osobą duchowną, w,,koloratce"). Dwuznac zna może by ó r ów nież
sytuacja diakona pracującegojako katecheta w szkole. Jakmabyć ubrany diakon,
kiedy w szkole katechizuje także pastor w ,,koloratce" (ksiądz ewangelicki -bez
święceń), albo j ak ma wystąpić diakon podczas religijnych uroczystości szkolnych
np. podczas dzielenia się opłatkiem (kiedy wpierw będzie je błogosławił), albo kiedy ma poprowadzić pielgrzymkę itp.?
Również w zyciu parafialnymmogązachodzić sytuacje, kiedy proboszcz poprosi
diakona do oficjalnego reprezentowania go np. na zebraniu lub uroczystoŚci samorządowej, naktóĄmaprzekazać pozdrowieniaproboszczalub wygłosić przemówienie.

Jednoznacznie stwierdza to ceremoniał liturgicznej posługi biskupów:,,komżę zawsze należy
wkładać na sutannę", nr 65, s. 36.
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kan.284 kpk każe duchownym nosić odpowiedni strój kościelny według prze-

pisów konferencj i Epi skopatu i zgodnie ze zwyczaj ami miej scowymi. A zw y czaje
tworzy praktyka Ęciacodziennego. Aktualnie praktyka noszenia stĘu duchownego (koszula z koloraĘ) jest rózra w poszczególnych diecezjach, w którychdziałają diakoni stali, jak wykazala to dyskusja podczas wspomnianych na początku
ogólnopolskich rekolekcji. Dotychczasżadnezaleceniai instrukcje niebyły w stanie jednoznacznie rozwiązać tej sprawy.

wydaje się, że naleĘ zostawić ostateczną decyzję roztropności miejscowego
biskupa ordynariusza, proboszcza i samego diakona. Diakon winien najlepiej rozeznać sprawę doboru stroju, aby rówńeżpoza liturgią stał się skutecznym orędownikiem miłości,sprawiedliwości i pokoju, bo jest wezwany do niesienia pomocy
i,pociechychorym, ubogimi cierpiącym. opróczświeckiej pracyzawodowej, która zapewnia mu utrzymanie, jest też wezwany, by na każdym miejscu wspierać
duchowo i sakramentalnie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
zapis konferencji Episkopatu polski dotyczący stroju diakonów stałych poza
liturgią powinien być bardziej doprecyzowany i uwzględnić kilkuletnią praktykę,
jaka wytworzyła się w różnych diecezjach polskich. Życie zweryftkowało zbyt ogólny zapis, NaleĄ ponadto zauwaĘć,że,,Wytyczne" Episkopatu Polski zostaly zatwierdzone przez Kongregację Nauczania Katolickie go w ż004 r. i to tylko na okres
sześciulat(dokońcaż0I0r.).Należyzastanowićsię,czywnowozatwierdzonych
,,wytycznych" nowy zapis nie powinien ograniczyć się tylko do rzymskiego postanowienia: ,,Diakoni stali nie sązobowiązani do noszenia stroju duchownego"2t, natomiast szczegółowe norTny mógłby wydać miejscowy biskup.
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diakonów stabch(2s.02.199s),

