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Wprowadzenie
Koció³ za jedno z najwa¿niejszych swoich zadañ uwa¿a zagwarantowanie przysz³ym diakonom sta³ym w³aciwej formacji, odpowiadaj¹cej duchowi
czasów1.
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr hab. Ryszard Selejdak, Dyrektor Departamentu Seminariów Kongregacji
ds. Duchowieñstwa w Watykanie, Congregazione per il Clero, Piazza Pio XII, 3; I - 00193 Roma,
r.selejdak@virgilio.it
1 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984 (dalej: KPK), kan. 1027; Kongregacja Edukacji Katolickiej, Wytyczne dotycz¹ce formacji diakonów sta³ych, 22.02.1998, Watykan 1998 (dalej:
WDFDS), n. 4088; P. Schiavone, Quale formazione per il diaconato permanente?, w: Il diaconato
permanente, Napoli 1983, s. 99145; E. Petrolino, I diaconi annunziatori della Parola, ministri
dell’altare e della carità, Cinisello Balsamo 1998, s. 107132; idem, Diaconi permanenti nella Chiesa
del Terzo Millennio, w: M. Russotto (red.), Radici... il Mistero del Ministero. Corsi di formazione
permanente per Presbiteri e Diaconi, t. I, Palermo 2001, s. 242243; S. Zardoni, I diaconi nella
Chiesa. Ricerca storica e teologica sul diaconato, Bologna 1991, s. 172177; J.S. Martins, Norme
fondamentali per la formazione dei diaconi, Il diaconato in Italia 110 (1998), s. 47; R. Selejdak, To¿samoæ,
duchowoæ, formacja i pos³uga diakonów sta³ych, Czêstochowa 2003, s. 4997; M. Marczewski,
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Dokumenty Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a, takie jak Gaudium et spes2,
Solicitudo rei socialis3, Redemptoris missio4 czy Pastores dabo vobis5, ukazuj¹c
charakterystykê wspó³czesnego wiata, streszczaj¹ j¹ w nastêpuj¹cych punktach:
 dokona³y siê wielkie przemiany naukowe, techniczne i gospodarcze. Widoczny jest wzrost poziomu owiaty oraz ró¿nych form ¿ycia spo³ecznego;
 widoczne jest szerzenie siê pewnych form religijnoci bez Boga oraz
rozwój i rozprzestrzenianie siê sekt;
 mo¿na zauwa¿yæ przesadne podkrelanie podmiotowoci osoby, szerzenie
siê ateizmu politycznego i egzystencjalnego, rozpad rodziny i wypaczenie rozumienia ludzkiej p³ciowoci;
 w samych rodowiskach kocielnych niepokoj¹ takie zjawiska, jak ignorancja religijna wielu wierz¹cych, znikoma skutecznoæ katechezy, le pojmowany
pluralizm teologiczny, kulturowy i duszpasterski, nieufnoæ wobec hierarchii, subiektywizacja wiary, zjawisko warunkowej przynale¿noci do Kocio³a.
Szybkie tempo zmian warunków, w których odbywa siê pos³uga diakoñska, przemiany spo³eczno-kulturowe, rozwój nauk kocielnych i wieckich, rozwój ¿ycia chrzecijañskiego na ró¿nych etapach egzystencji, wymagaj¹ od diakona solidnej formacji.

1. Konieczność solidnej integralnej formacji
przyszłych diakonów stałych
Jan Pawe³ II podkrela, ¿e przynale¿noæ diakonatu do sakramentu wiêceñ
oraz wielorakie zadania, jakie s¹ powierzane diakonom, wymagaj¹, aby kandydatom do diakonatu zagwarantowaæ solidn¹ integraln¹ formacjê6. Zdaniem papie¿a
Formacja diakonów sta³ych, Roczniki Teologiczne 47 (2000) 6, s. 163190; C.M. Martini, La diaconia come ministero della speranza, w: G. Bellia (red.), La Chiesa diaconia ministeriale di salvezza,
Reggio Emilia, 2004, s. 2533; M. Presciutti, A. Farneti, La formazione, Orientamenti Pastorali 7
(2005), s. 173; R. Cabié, Le diaconat: un renouveau? Du diacre dautrefois au diacre daujourdhui,
Bulletin de littérature ecclésiastique 107 (2006) 1, s. 112; J. Durán y Durán, Das Amt des Diakons im
Dokument von Aparecida 2007, Diaconia XP 43 (2008) 12, s. 8890; A. Montan, Il profilo del
diaconato permanente nel vigente Codice di Diritto Canonico, Seminarium 48 (2008) 4, s. 765766;
I. Schinella, La dimensione intellettuale nella formazione diaconale, Seminarium 48 (2008) 4, s. 854.
2 Por. Sobór Watykañski II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie
wspó³czesnym, 5.12.1965, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznañ 2002
(dalej: KDK), n. 4690.
3 Por. Jan Pawe³ II, Solicitudo rei socialis. Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy og³oszenia
Populorum progressio, 30.12.1987, w: Encykliki Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Kraków 1996, n. 1126.
4 Por. Jan Pawe³ II, Redemptoris missio. Encyklika o sta³ej aktualnoci pos³ania misyjnego,
7.12.1990, w: Encykliki Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Kraków 1996, n. 3240.
5 Por. Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis. Adhortacja apostolska o formacji kap³anów we wspó³czesnym wiecie, 25.03.1992, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane. Adhortacje, t. II, Kraków 2006 (dalej:
PDV), n. 69.
6 Por. Jan Pawe³ II, Discorso ai diaconi italiani, 16.03.1985, n. 3, Insegnamenti 8 (1985) 1, s. 650.
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formacja taka jest istotnym warunkiem, od którego zale¿y owocnoæ przywróconego diakonatu sta³ego7. St¹d ma ona znaczenie fundamentalne dla Kocio³a8.
Formacjê kandydatów do diakonatu sta³ego ukazuj¹ dokumenty posoborowego Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a dotycz¹ce diakonatu sta³ego oraz opracowane przez Konferencje Biskupów narodowe Rationes institutionis diaconorum permanentium9.
Pe³ne ujêcie tej tematyki znajdujemy w dokumencie Kongregacji Edukacji
Katolickiej, zatytu³owanym Wytyczne dotycz¹ce formacji diakonów sta³ych.
Kongregacja podkrela w nim bardzo wyranie, ¿e kompetencj¹ Konferencji
Biskupów jest wydawanie, w zale¿noci od miejscowych warunków, odpowiednich przepisów, tak by kandydaci do diakonatu sta³ego zarówno m³odzi, jak i starsi
wiekiem mê¿czyni, celibatariusze lub ¿onaci, «byli formowani do prowadzenia
¿ycia ewangelicznego, oraz przygotowani do w³aciwego wykonywania obowi¹zków zwi¹zanych z tym wiêceniem»10. Kongregacja zauwa¿a, ¿e poprzez swój
dokument pragnie s³u¿yæ pomoc¹ Konferencjom Biskupów w przygotowaniu
programów formacyjnych, które pomimo ¿e dostosowane do ró¿nych warunków
lokalnych, powinny odpowiadaæ zasadniczym wskazaniom ogólnego programu
Kocio³a11. St¹d, wed³ug Kongregacji, jej dokument, jak to wynika z jego natury,
podaje jedynie niektóre podstawowe wskazania o charakterze ogólnym, stanowi¹ce normê, do której powinny nawi¹zywaæ Konferencje Biskupów przy opracowywaniu lub ewentualnym udoskonalaniu w³asnych Rationes narodowych12.
Tak wiêc, uwzglêdniaj¹c ducha twórczoci i oryginalnoci Kocio³ów partykularnych, zosta³y wskazane zasady i kryteria stanowi¹ce bazê, na której formacja
diakonów sta³ych mo¿e byæ programowana z poczuciem pewnoci i w harmonii
z innymi Kocio³ami lokalnymi13.
W tym kontekcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e analogicznie do tego, co okreli³ Sobór Watykañski II w odniesieniu do Rationes institutionis sacerdo-talis14,
7 Por. Jan Pawe³ II, Ecclesia in America. Adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który ¿yje
w Kociele jako ród³o nadziei dla Europy, 28.06.2003, w: PDV, n. 42.
8 Por. Jan Pawe³ II, Ecclesia in Oceania. Adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie i ludach
Oceanii: iæ drog¹, g³osiæ Jego prawdê, ¿yæ Jego ¿yciem, 22.11.2001, w: PDV, n. 50.
9 Por. Pawe³ VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, II, 610; III, 1415; VI, 2529,
AAS 59 (1967) 699700; 700701; 702703; idem, Motu proprio Ad pascendum, VII, AAS 64
(1972) 540; Kongregacja Edukacji Katolickiej, Lettera circolare ai Rev.mi Rappresentanti Pontifici
Come è a conoscenza sulla formazione dei candidati al diaconato permanente, Prot. N. 137/69, EV 3
(19681970) 834837.
10 WDFDS, n. 13.
11 Ibidem, n. 14.
12 Ibidem; por. J. S. Martins, Norme fondamentali per la formazione dei diaconi, s. 47.
13 Por. WDFDS, n. 14.
14 Por. Sobór Watykañski II, Optatam totius. Dekret o formacji kap³añskiej, 28.10.1965,
w: KDK, n. 1.
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tak¿e dokument Kongregacji Edukacji Katolickiej wzywa Konferencje Biskupów,
które zdecydowa³y siê przywróciæ diakonat sta³y, aby przedstawi³y w³asne Rationes institutionis diaconorum permanentium do rozpatrzenia i zatwierdzenia
przez Stolicê Apostolsk¹. Pocz¹tkowo, jak zaznacza dokument Kongregacji, zostan¹ one zatwierdzone ad experimentum, a póniej na okrelon¹ liczbê lat, tak
aby zagwarantowaæ ich okresowe rewizje15. Kompetencje do zatwierdzania narodowych Rationes institutionis diaconorum permanentium posiada obecnie
Kongregacja ds. Duchowieñstwa16.
Kongregacja Edukacji Katolickiej w dokumencie Wytyczne dotycz¹ce formacji diakonów sta³ych ukazuje formacjê kandydatów do diakonatu sta³ego jako
proces wieloetapowy i wieloaspektowy. Podkrela te¿ z ca³¹ moc¹, ¿e: Formacja
diakonów, podobnie zreszt¹ jak i kandydatów do innych urzêdów kocielnych oraz
wszystkich ochrzczonych, jest zadaniem, które anga¿uje ca³y Koció³17.
Ta odpowiedzialnoæ Kocio³a za odpowiednie przygotowanie przysz³ych
diakonów przejawia siê w otaczaniu ich mi³oci¹, modlitw¹ i opiek¹, solidarnoci¹
z nimi i trosk¹, aby mogli osi¹gn¹æ pe³niê swojego powo³ania, korzystaj¹c z daru
S³owa Bo¿ego i sakramentów18.
Formacja diakonów sta³ych musi byæ oparta na solidnym fundamencie teologicznym, posiadaæ wyrane ukierunkowanie duszpasterskie, byæ dostosowana do
potrzeb i programów duszpasterskich kocio³a lokalnego. Kodeks Prawa Kanonicznego zaleca, aby kandydaci do diakonatu sta³ego byli zgodnie z przepisami
Konferencji Episkopatu, kszta³towani do pielêgnowania ¿ycia duchowego oraz
nauczeni w³aciwego wykonywania funkcji zwi¹zanych z tym wiêceniem19.
Program formacyjny powinien obejmowaæ i harmonijnie zespalaæ cztery podstawowe wymiary: ludzki, duchowy, doktrynalny i pastoralny20. W czasach nam
15 Por. WDFDS, n. 15; por. tak¿e J.S. Martins, Norme fondamentali per la formazione dei
diaconi, s. 48.
16 Por. Benedykt XVI, Motu proprio Ministrorum institutio, 16.01.2013, LOsservatore Romano 2013, z 26 stycznia, s. 5.
17 WDFDS, n. 18.
18 Ibidem.
19 KPK, kan. 236.
20 Por. WDFDS, n. 66-8; Konferencja Episkopatu Irlandii, The Permanent Diaconate: National Directory and Norms for Ireland, 18.07.2005, w: Archiwum Kongregacji Edukacji Katolickiej
w Watykanie, Prot. N. 523/2003, n. 46; Konferencja Episkopatu Czech, Wytyczne dotycz¹ce formacji,
¿ycia i s³u¿by sta³ych diakonów w Republice Czeskiej, 24.07.2009, w: Archiwum Kongregacji Edukacji
Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 334/2007, n. 45; Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych,
National Directory for the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States,
12.10.2009, w: Archiwum Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 78/2000, n. 104;
Konferencja Episkopatu Austrii, Rahmenordnung für den Ständigen Diakonat in Österreich,
20.02.2010, w: Archiwum Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 1097/2006,
n. 5.3.
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wspó³czesnych du¿e znaczenie winno siê daæ zw³aszcza formacji intelektualnej
przysz³ych diakonów sta³ych.

2. Formacja intelektualna
Wed³ug Wytycznych dotycz¹cych formacji diakonów sta³ych, Formacja
intelektualna jest koniecznym wymiarem formacji diakoñskiej, poniewa¿ ofiaruje
diakonowi po¿ywny pokarm dla jego ¿ycia duchowego i drogocenne narzêdzie dla
jego pos³ugi21.
Trzeba jednak ju¿ na wstêpie zauwa¿yæ, ¿e to autorytatywne stwierdzenie
nie jest nowe. Istotnie, o potrzebie zagwarantowania odpowiedniej formacji intelektualnej przysz³ych diakonów pisa³ Papie¿ Pawe³ VI w Motu proprio Sacrum
diaconatus ordinem: Nale¿a³oby sobie ¿yczyæ, a¿eby tak¿e i ci diakoni niemniejsz¹ posiadali wiedzê [...] lub przynajmniej posiadali tak¹ wiedzê, która zdaniem
Konferencji Episkopatu bêdzie im konieczna do wype³niania w³aciwych im obowi¹zków22.
Pawe³ VI nawi¹zywa³ do tego tematu równie¿ w innym miejscu tego¿
dokumentu, podkrelaj¹c, ¿e formacja taka jest dla diakonów sta³ych niezbêdna,
aby mogli oni wype³niaæ roztropnie i zbawiennie ró¿ne pos³ugi diakoñskie23.
Nastêpnie, ten sam papie¿ w Motu proprio Ad pascendum, stwierdzi³: Gdy
chodzi o zakres studiów teologicznych, które winny poprzedziæ wiêcenia diakonów sta³ych, to Konferencje Biskupów maj¹ wydaæ  bior¹c pod uwagê miejscowe warunki  obowi¹zuj¹ce normy, przedstawiaj¹c je do zatwierdzenia Kongregacji Nauczania Katolickiego24.
21 WDFDS, n. 79; por. tak¿e Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotycz¹ce formacji,
¿ycia i pos³ugi diakonów sta³ych w Polsce, 22.01.2004, w: Biblioteka Niedzieli, t. 157, Czêstochowa
2004, n. 59; Konferencja Episkopatu Francji, Le diaconat permanent. Normes pour la formation,
10.02.2000, w: Documents dÉglise. Les éditions du Cerf, Paris 2000, n. 29; Konferencja Episkopatu
Hiszpanii, Normas Básicas para la formación de los Diáconos permanentes en las diócesis españolas,
15.01.2000, w: Archiwum Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 93/2000, n. 45;
Konferencja Episkopatu Kostaryki, Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes
en las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, 20.04.2004, w: Archiwum Kongregacji
Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 1366/2002, n. 44; Konferencja Episkopatu Litwy, Nuolatiniø diakonø lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystës gairës, 9.06.2006, w: Archiwum Kongregacji
Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 102/2006, n. 79; Wytyczne dotycz¹ce formacji, ¿ycia
i s³u¿by sta³ych diakonów w Republice Czeskiej, n. 55; National Directory for the Formation, Ministry,
and Life of Permanent Deacons in the United States, n. 117.
22 Pawe³ VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, III, 14, AAS 59 (1967) 700701.
23 Ibidem, II, 9, AAS 59 (1967) 700.
24 Pawe³ VI, Motu proprio Ad pascendum, VII b, AAS 64 (1972) 540.
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Z kolei, Kongregacja ta w Licie okólnym Come è a conoscenza wyjani³a,
¿e: Nale¿y zdecydowanie wykluczyæ przygotowanie pospieszne i powierzchowne, poniewa¿ zadania diakonów, zgodnie z tym, co zosta³o ustalone w Konstytucji
Lumen gentium (n. 29) i w Motu proprio (n. 22), s¹ tak wa¿ne, i¿ wymagaj¹
formacji solidnej i skutecznej [...] formacji doktrynalnej, która przewy¿sza³aby tê
katechisty i w jakim stopniu analogiczn¹ do kap³añskiej25.
Wreszcie, Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do diakonów sta³ych we W³oszech,
zaleca³ kandydatom do diakonatu systematyczne i d³ugotrwa³e studium S³owa
Bo¿ego, dyscyplin teologicznych, nauczania Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a,
duchowoci chrzecijañskiej, wed³ug dyrektyw, wskazañ i programów kompetentnej w³adzy kocielnej26.
Tak wiêc solidna i skuteczna formacja doktrynalna jest ju¿ od d³u¿szego
czasu uwa¿ana za niezbêdne narzêdzie dla tego, który jest powo³any do spe³niania
pos³ug diakoñskich. Jest ona szczególnie nagl¹ca dzi, ze wzglêdu na wyzwania
nowej ewangelizacji, do podjêcia których Pan powo³uje Koció³ w trzecim
tysi¹cleciu. Te wyzwania wymagaj¹ od wszystkich wierz¹cych, zw³aszcza od
przysz³ych kap³anów i diakonów, bardziej pog³êbionej znajomoci tajemnic Bo¿ych, aby móc je póniej g³osiæ w sposób przekonuj¹cy wspó³czesnemu cz³owiekowi27.
Koniecznoæ solidnej formacji doktrynalnej diakonów wynika równie¿
z obecnej sytuacji, ukszta³towanej w du¿ej mierze przez obojêtnoæ religijn¹, powszechn¹ niewiarê w realn¹ zdolnoæ rozumu do poznania obiektywnej i uniwersalnej prawdy, zanikanie zmys³u etycznego i dewaluacjê wartoci. Formacja dok25

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Lettera circolare ai Rev.mi Rappresentanti Pontifici Come
è a conoscenza sulla formazione dei candidati al diaconato permanente, Prot. N. 137/69, EV 3 (19681970)
835: t³um. w³asne; por. tak¿e, Konferencja Episkopatu W³och, I diaconi permanenti nella Chiesa in
Italia. Orientamenti e norme, 4.05.1993, w: E. Petrolino, Enchiridion sul diaconato. Le fonti
e i documenti ufficiali della Chiesa, Città del Vaticano 2009, n. 29; O. F. Pecci, Il nuovo documento
della CEI, Il diaconato in Italia 9192 (1993), s. 9; A. Montan, La formazione e il ministero del
diacono permanente nei documenti del Magistero dal Concilio Vaticano II ad oggi, Il diaconato in
Italia 110 (1998), s. 2425; Ó.A. Álvarez Zea, Formación de los candidatos al diaconado permanente,
Roma 2005, s. 122.
26 Por. Jan Pawe³ II, Discorso ai diaconi permanenti in Italia, n. 3, Insegnamenti 8 (1985) 1, s. 650.
27 Por. Jan Pawe³ II, Discorso al clero, ai religiosi, alle religiose e ai membri degli istituti
secolari della regione, Bologna, Cattedrale di San Pietro, 18.04.1982, n. 5, Insegnamenti 5 (1982) 1,
s. 1250; por. tak¿e Konferencja Episkopatu Brazylii, Diretrizes para o Diaconado Permanente. Formação, Vida e Ministério dó Diácono Permanente da Igreja no Brasil, 18.08.2003, w: Archiwum
Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 1227/2002, n. 148; Le diaconat permanent.
Normes pour la formation, n. 29; S. Zardoni, I diaconi nella Chiesa. Ricerca storica e teologica sul
diaconato, s. 175; P. Schiavone, Quale formazione per il diaconato permanente?, s. 139143;
E. Chizzoniti, Il diaconato permanente, Roma 2006, s. 49; Ó.A. Álvarez Zea, Formación de los
candidatos al diaconado permanente, s. 121; J.E. González Magaña, Los protagonistas de la formación y el discernimento de los diáconos permanentes, Seminarium 48 (2008) 4, s. 911.
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trynalna powinna wiêc prezentowaæ wysoki poziom, aby móc uczyniæ diakonów
zdolnymi do g³oszenia niezmiennej Ewangelii Chrystusa i do ukazywania jej jako
wiarygodnej wobec s³usznych wymagañ ludzkiego rozumu.
Wreszcie wobec pluralizmu kulturowego, wyra¿aj¹cego siê w rozmaitych
formach nie tylko w spo³eczeñstwie wieckim, lecz równie¿ w samej wspólnocie
Kocio³a, diakoni winni odznaczaæ siê szczególn¹ zdolnoci¹ krytycznego rozeznawania rzeczy. Mog¹ oni j¹ nabyæ jedynie przez formacjê intelektualn¹ pog³êbion¹ i kompletn¹28.
Kandydaci do diakonatu, aby podj¹æ tak¹ w³anie formacjê intelektualn¹,
winni posiadaæ dyplom ukoñczenia szko³y redniej, konieczny do rozpoczêcia
studiów na poziome uniwersyteckim29.
2.1. Kryteria przy opracowywaniu programu formacji intelektualnej

W Wytycznych dotycz¹cych formacji diakonów sta³ych zawarte s¹ niektóre konkretne kryteria, które Konferencje Biskupów winny wzi¹æ pod uwagê,
opracowuj¹c program formacji intelektualnej przysz³ych diakonów. Wed³ug tego
dokumentu Kongregacji Edukacji Katolickiej chodzi o to, aby diakon:
a) by³ zdolny do zdania sobie sprawy ze swej wiary i pog³êbia³ swoj¹
wiadomoæ kocieln¹;
b) by³ przygotowany do wype³niania specjalnych zadañ zwi¹zanych z jego
pos³ug¹;
c) posiad³ zdolnoæ oceny sytuacji i odpowiedniej inkulturacji Ewangelii;
d) pozna³ techniki przekazywania wiadomoci i animacji spotkañ, jak równie¿ posiad³ umiejêtnoæ publicznego przemawiania, przewodniczenia oraz udzielania rad30.
28 Por. PDV, n. 51; por. tak¿e WDFDS, n. 79; Diretrizes para o Diaconado Permanente.
Formação, Vida e Ministério dó Diácono Permanente da Igreja no Brasil, n. 148; Le diaconat
permanent. Normes pour la formation, n. 29 i 32; Konferencja Episkopatu Anglii i Walii, Directory for
the Formation of Permanent Deacons in England and Wales, 18.07.2005, w: Archiwum Kongregacji
Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 524/2005, n. 3.40; National Directory for the Formation,
Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States, n. 118 i 218; N. Ceci, Il ministero del
diacono nel mondo del lavoro, s. 66; R. Selejdak, To¿samoæ, duchowoæ, formacja i pos³uga diakonów sta³ych, s. 8081; H. Denis, R. Schaller, Il diaconato nel mondo doggi, Milano 1968, s. 110112;
E. Lodi, Le esigenze della diaconia secondo la lex orandi, Il diaconato in Italia 88 (1992), s. 24;
J.S. Martins, Norme fondamentali per la formazione dei diaconi, s. 51; H. Simon, Les diverses dimensions de la formation des diacres permanents, Seminarium 37 (1997) 4, s. 802803.
29 Por. I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, n. 30; Normas
Básicas para la formación de los Diáconos permanentes en las diócesis españolas, n. 49.
30 WDFDS, n. 80; por. tak¿e Le diaconat permanent. Normes pour la formation, n. 30; Directory for the Formation of Permanent Deacons in England and Wales, n. 3.41; National Directory for
the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States, n. 121 i 196.
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2.2. Dyscypliny naukowe i sposób ich wykładania

Kieruj¹c siê kryteriami Wytycznych dotycz¹cych formacji diakonów sta³ych, program formacji intelektualnej winien obejmowaæ nauczanie nastêpuj¹cych
dyscyplin naukowych:
a) Wprowadzenie do Pisma wiêtego i do jego w³aciwej interpretacji;
Teologiê Starego i Nowego Testamentu; zwi¹zek miêdzy Pismem wiêtym
i Tradycj¹; stosowanie Pisma wiêtego w g³oszeniu S³owa Bo¿ego, w katechezie
i ogólnie w dzia³alnoci duszpasterskiej;
b) Wprowadzenie do studium Ojców Kocio³a i historii Kocio³a;
c) Teologiê Fundamentaln¹, ze wskazaniem róde³, tematów i metod teologii;
przedstawienie zagadnieñ dotycz¹cych Objawienia i relacji miêdzy wiar¹ a rozumem, w celu uzdolnienia przysz³ych diakonów do ukazywania racjonalnoci wiary;
d) Teologiê Dogmatyczn¹ z jej ró¿nymi traktatami; trynitarnym, o stworzeniu, chrystologicznym, eklezjologicznym i ekumenicznym, mariologicznym, antropologi¹ chrzecijañsk¹ i sakramentologi¹ (szczególnie teologi¹ pos³ugi ministerialnej), eschatologi¹;
e) Moralnoæ chrzecijañsk¹ w jej wymiarach osobowym i spo³ecznym,
a w szczególnoci naukê spo³eczn¹ Kocio³a;
f) Teologiê duchowoci;
g) Liturgikê;
h) Prawo kanoniczne31.
Szkockie, angielskie i walijskie Rationes diaconorum permanentium zwracaj¹ zw³aszcza uwagê na potrzebê solidnego studium Pisma wiêtego przez
przysz³ych diakonów. Dog³êbna znajomoæ Biblii ma bowiem zasadnicze znaczenia dla ich ¿ycia duchowego oraz pos³ugi homiletycznej i katechetycznej32.
31 WDFDS, n. 81; por. tak¿e I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti
e norme, n. 31; Diretrizes para o Diaconado Permanente. Formação, Vida e Ministério dó Diácono
Permanente da Igreja no Brasil, n. 185 i 193; Le diaconat permanent. Normes pour la formation,
n. 31; Directory for the Formation of Permanent Deacons in England and Wales, n. 3.42, 3.43 i 3.44;
Nuolatiniø diakonø lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystës gairës, n. 80; National Directory for the
Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States, n. 124 i 196; G. Bellia,
Il diaconato: discernimento, formazione e stati di vita, Il diaconato in Italia  Atti del XXII Convegno
Nazionale, 36.08.2009, s. 13.
32 Konferencja Episkopatu Szkocji, Norms for the Formation of Permanent Deacons in Scotland,
10.03.2006, w: Archiwum Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, Prot. N. 296/2002, n. 5.6:
Since the deacon is a minister of the word, the study of and meditation of Sacred Scripture will be at
the heart of his formation. A respect and love for the word of God in both the Old an New Testaments
must accompany a growing understanding of how to read and interpret the sacred books in accordance
with the Tradition of faith and the Churchs Magisterium. This study will provide the indispensable
foundation for the deacons own life of prayer and for the more practical work of learning how to
prepare and deliver the homily. Opportunities for catechesis and leading the people in prayer and
devotion also require a solid grounding in the study of the bible; por. tak¿e Directory for the Formation
of Permanent Deacons in England and Wales, n. 3.42.
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Podobnie w przygotowaniu intelektualnym kandydatów portorykñskich do
diakonatu k³adzie siê du¿y nacisk na solidne przygotowanie biblijne oraz na przedmioty o charakterze pastoralnym i kerygmatycznym. Zaleca siê tak¿e, aby mieæ
na uwadze wczeniejsze przygotowanie zawodowe kandydatów33.
Konferencja Episkopatu Brazylii zwraca uwagê na potrzebê szczególnego
dowartociowania w programach formacji intelektualnej przedmiotów pastoralnych i przedmiotów omawiaj¹cych problemy polityczno-ekonomiczne wspó³czesnego wiata oraz charakterystyczne dla spo³eczeñstwa Brazylii34.
Angielsko-walijskie i amerykañskie Rationes podkrelaj¹ koniecznoæ solidnego studium przez kandydatów do diakonatu problematyki zwi¹zanej z ekumenizmem35.
Kongregacja Edukacji Katolickiej zachêca równie¿, aby stosownie do sytuacji i potrzeb uzupe³niæ program nauczania studium innych religii oraz kompleksu
zagadnieñ spo³ecznych i filozoficznych36.
Du¿¹ uwagê winno siê powiêciæ tak¿e dog³êbnemu poznaniu Katechizmu
Kocio³a Katolickiego37.
Ponadto sugeruje siê, aby zwróciæ uwagê na nauczanie przedmiotów technicznych przygotowuj¹cych kandydatów do wykonywania pewnych pos³ug zwi¹zanych ze wiêceniami diakoñskimi. Chodzi np. o pog³êbianie wiadomoci z zakresu psychologii, pedagogiki katechetycznej, retoryki, piewu kocielnego,
sposobu funkcjonowania organizacji katolickich, administracji kocielnej, sposobu
prowadzenia rejestrów chrztu, bierzmowania, sakramentu ma³¿eñstwa, zmar³ych38.
W tym kontekcie warto zauwa¿yæ, ¿e tylko nieliczne narodowe Rationes
diaconorum permanentium zalecaj¹ odpowiednie studium filozofii. Chlubnym
wyj¹tkiem jest Ratio szkockie, które wyranie podkrela, ¿e w³aciwe studium
teologii jest niemo¿liwe bez pog³êbionego studium przedmiotów filozoficznych39.
33 Por. O.J. Hernandez Correa, Naturaleza eclesial y configuracion juridica del Diaconado
Permanente, Mexico 2002, s. 73; Ó.A. Álvarez Zea, Formación de los candidatos al diaconado
permanente, s. 128.
34 Por. Diretrizes para o Diaconado Permanente. Formação, Vida e Ministério dó Diácono
Permanente da Igreja no Brasil, n. 185.
35 Por. Directory for the Formation of Permanent Deacons in England and Wales, n. 3.46;
National Directory for the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States,
n. 151.
36 Por. WDFDS, n. 81.
37 Por. Le diaconat permanent. Normes pour la formation, n. 31; National Directory for the
Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States, n. 124 i 196; Rahmenordnung für den Ständigen Diakonat in Österreich, n. 5.3.3.
38 Por. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Lettera circolare Come è a conoscenza, EV 3 (1968
1970) 836; I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, n. 31; Le diaconat
permanent. Normes pour la formation, n. 33.
39 Por. Norms for the Formation of Permanent Deacons in Scotland, n. 5.12.
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Oprócz zagwarantowania kandydatom do diakonatu odpowiednio dobranych do ich to¿samoci i pos³ugi przedmiotów wa¿ny jest równie¿ odpowiedni
sposób ich wyk³adania. Profesorzy, zw³aszcza przedmiotów teologicznych, powinni byæ wiadomi cis³ej relacji zachodz¹cej pomiêdzy formacj¹ doktrynaln¹
a formacj¹ ludzk¹, duchow¹ i pastoraln¹. Zwi¹zek ten stanowi dzisiaj niezbêdny
element we w³aciwym przygotowaniu kandydata do diakonatu. Przez tê jednoæ
wiedzy i ¿ycia przysz³y diakon stara siê zdobyæ m¹droæ, która z kolei uzdalnia go
i prowadzi do poznania i przylgniêcia do Boga.
Oznacza to formowanie integralnych osobowoci diakonów, którzy w czasie
przeznaczonym na formacjê osi¹gnêliby syntezê ¿ycia i wiêtoci, wzoruj¹c siê na
Jezusie-S³udze, Jego ca³kowitym oddaniu siê Ojcu oraz bezgranicznej s³u¿bie cz³owiekowi. Dla kandydata do diakonatu stanowi to równie¿ przebycie pewnej drogi
w poszukiwaniu uwielbienia i kontemplacji tajemnicy, która powinna nape³niæ jego
serce i ¿ycie w przysz³ej pos³udze diakoñskiej. Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e [ ] istot¹
refleksji teologicznej jest przylgniêcie do Jezusa Chrystusa, M¹droci Bo¿ej40.
W wyk³adaniu przedmiotów teologicznych profesorzy powinni koniecznie
ukazywaæ kandydatom do diakonatu cis³¹ wiê miêdzy teologi¹ i ¿yciem duchowym, która by³a charakterystyczna dla teologii pierwszych wieków.
Wed³ug Josepha Ratzingera, Na miano teologii zas³uguje tylko taka, która jest
jednoci¹ wiêtoci i wiadectwa w ¿yciu Kocio³a [...]. Mówienie o zwi¹zku
zachodz¹cym miêdzy teologi¹ a wiêtoci¹ nie ma charakteru sentymentalnego lub
pobo¿nociowego, lecz znajduje fundament w logice rzeczy i jest poparte wiadectwem ca³ej historii. Nie mo¿na sobie wyobraziæ Atanazego bez nowego dowiadczenia Chrystusa ze strony Opata Antoniego; Augustyna bez umi³owania jego drogi
zmierzaj¹cej do radykalizmu chrzecijañskiego; Bonawentury i teologii franciszkañskiej XIII wieku bez nowej wielkiej aktualizacji Chrystusa w figurze w. Franciszka
z Asy¿u; Tomasza z Akwinu bez umi³owania Ewangelii i ewangelizacji przez
w. Dominika. W ten sposób mo¿na by³oby rozpatrywaæ ca³¹ historiê teologii41.
Z kolei Hans U. von Balthasar podkrela, ¿e bardzo czêsto niew³aciwie
dokonywano podzia³u miêdzy teologi¹ przy stole a teologi¹ na kolanach.
Klasycznym przyk³adem uprawiania teologii na kolanach jest w. Bonawentura,
który mówi³: Niech nikt nie wierzy, ¿e mu wystarczy lekcja bez namaszczenia,
spekulacja bez ducha pobo¿noci, poszukiwanie bez zdumiewania siê, obserwacja
bez radosnego uniesienia, dzia³alnoæ bez pobo¿noci, wiedza bez mi³oci, inteligencja bez pokory, studium bez ³aski Bo¿ej, badania bez m¹droci pochodz¹cej
z Bo¿ej inspiracji42.
40
41
42

PDV, n. 53.
J. Ratzinger, Teologia e Chiesa, Communio 87 (1986), s. 101.
H.U. von Balthasar, Teologia e santità, w: idem, Verbum Caro, Brescia 1968, s. 200229.

Formacja intelektualna kandydatów do diakonatu stałego

231

Studia Warmińskie 50 (2013)

Te niezwykle wa¿ne s³owa w. Bonawentury winny z pewnoci¹ byæ przedmiotem g³êbokiej refleksji wszystkich kandydatów do diakonatu i odpowiedzialnych za ich przygotowanie, a zw³aszcza profesorów. Wskazuj¹ one bowiem na
podstawow¹ zasadê wyk³adania i studiowania teologii. Fakt, ¿e refleksja teologiczna znajduje swoje zasadnicze odniesienie do Jezusa Chrystusa, oznacza koniecznoæ uznania jej za fundament formacji duchowej43.
W tym kontekcie jest oczywiste, ¿e aby formacja intelektualna by³a skutecznym narzêdziem integralnej formacji przysz³ego diakona, profesorowie winni
staraæ siê realizowaæ szereg cile okrelonych celów.
Po pierwsze: ukierunkowanie duszpasterskie formacji wymaga, aby profesorowie poprzez wyk³ad przedmiotów przewidzianych przez program nauczania
przygotowali przysz³ych diakonów sta³ych, zdolnych do w³aciwego podjêcia wyzwañ nowej ewangelizacji. W czasach wspó³czesnych, tak¿e diakon wezwany
jest do g³oszenia Ewangelii wiatu czêsto obojêtnemu oraz do rozwi¹zywania
ró¿norodnych i z³o¿onych problemów ludzkich. Formacja intelektualna nie tylko
powinna prezentowaæ solidny poziom naukowy i byæ pielêgnowana z najwiêksz¹
starannoci¹, ale powinna byæ równie¿ zintegrowana ze wiadectwem g³êbszego
zrozumienia wiary i przez to wiêtoci.
Po drugie: nale¿y mieæ zawsze na uwadze fakt, ¿e Prawdziwa teologia
wywodzi siê z wiary i chce prowadziæ do wiary44. Oznacza to, ¿e rzeczywistoæ
wiary, która winna byæ obecna u ka¿dego autentycznego profesora teologii, musi
udzielaæ siê tak¿e kandydatom do diakonatu w ich studiach. Istotnie, wiara
i dojrza³a refleksja  cile siê ze sob¹ wi¹¿¹ i splataj¹. W³anie ich wewnêtrzna
koordynacja i wzajemne przenikanie decyduj¹ o prawdziwej naturze teologii, a co
za tym idzie  o treciach, o metodach i o duchu, zgodnie z którym nale¿y
wypracowywaæ i studiowaæ wiêt¹ naukê45. Pog³êbione studium teologiczne jest
gwarancj¹ autentycznej wiary. Kandydatów do diakonatu sta³ego winno siê wiêc
zachêcaæ do solidnego studiowania teologii fundamentalnej i do bycia wra¿liwymi
na najbardziej aktualne problemy ludzi wynikaj¹ce z sytuacji spo³eczno-kulturowej.
Po trzecie: formacja intelektualna powinna pomóc przysz³ym diakonom
w ukszta³towaniu w³asnej wizji prawd objawionych przez Boga w Jezusie Chrystusie. Wizja ta winna byæ pe³na, scalona i pog³êbiona46. Dlatego te¿ winno siê im
umo¿liwiæ poznanie organiczne wszystkich najwa¿niejszych prawd wiary chrzecijañskiej. Trzeba im zatem pomóc w dokonaniu syntezy obejmuj¹cej wk³ad
43 Por. V. Gambino, Dimensioni della formazione presbiterale, Torino 1993, s. 295; R. Selejdak,
Stawaæ siê kap³anem trzeciego tysi¹clecia, Czêstochowa 2001, s. 58.
44 PDV, n. 53.
45 Ibidem; por. tak¿e Nuolatiniø diakonø lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystës gairës, n. 79.
46 Por. PDV, n. 54; por. tak¿e I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti
e norme, n. 29.
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ró¿nych dyscyplin teologicznych, których specyfika nabiera autentycznej wartoci
tylko w ich g³êbokim wzajemnym powi¹zaniu47.
Po czwarte: w czasie formacji intelektualnej profesorowie powinni staraæ
siê pog³êbiaæ wiarê osobist¹ kandydatów do diakonatu oraz ich wiê z Jezusem
Chrystusem, który umi³owa³ Koció³ i wyda³ za niego samego siebie (Ef 5, 25).
Ponadto powinni im pomagaæ w nabywaniu sta³ych postaw wynikaj¹cych z wiary.
Winni wiêc m.in. uczyæ kandydatów do diakonatu: koordynowaæ wiedzê teologiczn¹ z dawaniem apostolskiego wiadectwa; rozumieæ i prze¿ywaæ wzajemny
zwi¹zek miêdzy wiedz¹ teologiczn¹, s³uchaniem s³owa Bo¿ego i uczestnictwem
w liturgii; wyra¿aæ we w³asnym ¿yciu wiadomoæ i wiadectwo tajemnicy, aby
byæ jej znakiem i przekazicielem; ukazywaæ idea³ ofiarnej s³u¿by zaprezentowanej
przez Chrystusa-S³ugê.
Po pi¹te: w formacji intelektualnej przysz³ych diakonów powinno siê
uwzglêdniæ kontekst kulturowy, który stanowi zawsze wielkie wyzwanie dla Kocio³a. W sposób szczególny nale¿y zwróciæ uwagê na ekumenizm, aspekty misyjne, problemy etyczne, sekularyzacjê wiary48.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jedynie tak ukierunkowana przez profesorów
formacja intelektualna mo¿e pomóc przysz³emu diakonowi sta³emu w pog³êbieniu
poznania Bo¿ych tajemnic, w skutecznym podjêciu wyzwañ nowej ewangelizacji
i w nawi¹zaniu owocnego dialogu ze wspó³czesnym cz³owiekiem.
2.3. Miejsce formacji doktrynalnej i jej wymiar czasowy

Wed³ug Wytycznych dotycz¹cych formacji diakonów sta³ych, formacja
doktrynalna kandydatów winna dokonywaæ siê tam, gdzie jest to mo¿liwe,
w istniej¹cych ju¿ instytutach nauk kocielnych lub w innych instytutach specjalizuj¹cych siê w formacji teologicznej. W sytuacji za, kiedy brakuje takich instytutów i trzeba bêdzie dopiero zak³adaæ odpowiednie szko³y do formacji teologicznej
diakonów, nale¿y pamiêtaæ, aby liczba godzin wyk³adowych i seminariów wynosi³a nie mniej ni¿ tysi¹c w okresie trzech lat. Ponadto zaleca siê, aby kursy podstawowe koñczy³y siê egzaminami, a na koniec trzyletniego cyklu formacyjnego by³
przewidziany egzamin koñcowy z ca³oci49.
47
48

Por. PDV, n. 54.
Por. ibidem; por. tak¿e National Directory for the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States, n. 124.
49 Por. WDFDS, n. 82; por. tak¿e, Wytyczne dotycz¹ce formacji, ¿ycia i pos³ugi diakonów sta³ych
w Polsce, n. 59; I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, n. 32; Diretrizes para
o Diaconado Permanente. Formação, Vida e Ministério dó Diácono Permanente da Igreja no Brasil,
n. 192; Normas Básicas para la formación de los Diáconos permanentes en las diócesis españolas, n. 47;
Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, n. 46; The Permanent Diaconate: National Directory and Norms for Ireland,
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We W³oszech kandydaci do diakonatu winni studiowaæ przede wszystkim
w wy¿szych instytutach wiedzy religijnej. Jest to konieczne ze wzglêdu na umo¿liwienie im w przysz³oci ewentualnego nauczania religii katolickiej w szko³ach
pañstwowych. W przypadku innych szkó³ przeznaczonych dla formacji intelektualnej przysz³ych diakonów zaleca siê, aby realizowa³y one programy nauczania
analogiczne do gwarantowanych przez wy¿sze instytuty wiedzy religijnej. Tak
wiêc oprócz wyk³adów w programach tych szkó³ powinny zostaæ uwzglêdnione
wszelkiego typu seminaria i æwiczenia naukowe. W przypadkach szczególnych,
biskupi powinni zagwarantowaæ kandydatom do diakonatu mo¿liwoæ podjêcia
indywidualnego toku studiów, dostosowanego do ich sytuacji rodzinnej, zawodowej i wczeniej zdobytego wykszta³cenia. Kurs taki winien zaoferowaæ przysz³ym
diakonom pe³ne i pog³êbione przygotowanie intelektualne i obejmowaæ odpowiednio d³u¿szy okres czasu50.
W Hiszpanii trzyletni¹ formacjê intelektualn¹ przysz³ym diakonom zapewniaj¹ zazwyczaj wy¿sze instytuty wiedzy religijnej51. W szczególnych przypadkach, gdyby kandydat nie móg³ skorzystaæ z tej formy formacji, powinien byæ on
powierzony opiece kap³ana odznaczaj¹cego siê wiêtoci¹ ¿ycia i solidnym przygotowaniem doktrynalnym, który zatroszczy³by siê o niego, pouczy³ go i móg³
równie¿ zawiadczyæ o jego roztropnoci i dojrza³oci. Ponadto zaleca siê, aby
taki kandydat skorzysta³ z kursów teologii na odleg³oæ52.
W Stanach Zjednoczonych formacjê intelektualn¹ przysz³ym diakonom zapewniaj¹ katolickie kolegia, szko³y teologiczne, uniwersytety oraz w wyj¹tkowych
sytuacjach seminaria duchowne diecezjalne i zakonne53. Ponadto kandydaci mog¹
nabyæ wspomnian¹ formacjê poprzez uczestnictwo w kursach na odleg³oæ54.

Zakończenie
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e formacja intelektualna stanowi zasadniczy wymiar integralnej formacji przysz³ych diakonów sta³ych. Jest ona ju¿ od
d³u¿szego czasu uwa¿ana za niezbêdne narzêdzie dla powo³anego do spe³niania
n. 52.1; Nuolatiniø diakonø lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystës gairës, n. 80; Wytyczne dotycz¹ce
formacji, ¿ycia i s³u¿by sta³ych diakonów w Republice Czeskiej, n. 55; Rahmenordnung zur Ausbildung
und verpflichtenden Weiterbildung für den Ständigen Diakonat in Österreich, n. 1.
50 Por. I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, n. 32.
51 Por. Normas Básicas para la formación de los Diáconos permanentes en las diócesis españolas, n. 46.
52 Por. ibidem, n. 48.
53 Por. National Directory for the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the
United States, n. 261.
54 Por. ibidem, n. 262264.
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pos³ug diakoñskich. Szczególne znaczenie ma ona w dzisiejszych czasach, ze
wzglêdu na potrzebê podjêcia wyzwañ nowej ewangelizacji. Te wyzwania wymagaj¹ od wszystkich wierz¹cych, zw³aszcza od przysz³ych kap³anów i diakonów,
bardziej pog³êbionej znajomoci tajemnic Bo¿ych, aby móc je póniej w sposób
przekonuj¹cy g³osiæ wspó³czesnemu cz³owiekowi. Na profesorach, zw³aszcza
przedmiotów teologicznych, ci¹¿y nie tylko odpowiedzialnoæ przekazania kandydatom do diakonatu sta³ego w³aciwej i kompletnej wiedzy teologicznej, ale
i ukazanie cis³ej wiêzi miêdzy teologi¹ a ¿yciem duchowym i pos³ug¹ diakoñsk¹.
INTELLECTUAL FORMATION OF CANDIDATES
FOR THE PERMAMENT DIACONATE
(SUMMARY)

This article considers a fundamental element of integral formation of future permanent deacons, namely intellectual formation. The rapid transformation of the conditions in which the
diaconal ministry is exercised, social and cultural changes, developments within ecclesiastical and
secular sciences, and the development of Christian life in the various phases of existence all demand
that deacons receive a good formation. This formation constitutes an essential condition upon
which depends the fruitfulness of the restored permanent diaconate. It is, therefore, a matter of
significant importance. The programme of intellectual formation of candidates for the permanent
diaconate is found in the national Rationes institutionis diaconorum permanentium, prepared by the
Episcopal Conferences. This formation must be very solid and embrace all the disciplines which
make up the ecclesiastical sciences as well as those connected to them.

INTELLEKTUELLE BIDLUNG DER KANDIDATEN
FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel widmet sich der Darstellung einer fundamentalen Dimension der umfassenden
Bildung der künftigen Ständigen Diakone, d. h. der intellektuellen Formung. Der rasche Wandel der
Bedingungen, in denen sich der diakonale Dienst vollzieht, die sozialen und kulturellen Veränderungen, die Entwicklungen in den kirchlichen und zivilen Wissenschaften, die Entwicklung des christlichen Lebens in den verschiedenen Lebensphasen erfordern eine gute Bildung der Diakone. Sie ist
eine wesentliche Bedingung, von der die Fruchtbarkeit des wieder belebten Ständigen Diakonats
abhängt, und daher hoch bedeutsam. Das Programm der intellektuellen Bildung der Kandidaten für
den Ständigen Diakonat findet sich in den nationalen Rationes institutionis diaconorum permanentium der Bischofskonferenzen. Die erwähnte Ausbildung muss sehr solide sein und alle Disziplinen
der kirchlichen Wissenschaften und der mit ihnen verbundenen Fächer umfassen.

