
50è aniversari de les primeres ordenacions, a la catedral de Colònia, 
en la renovació del ministeri diaconal, pel Concili Vaticà II. 

 

 

 

El Concili Vaticà II va restablir el Diaconat permanent, fruit de diverses 
experiències esdevingudes en la Segona Guerra Mundial, entre moltes 
altres hi havia la problemàtica de realitzar l'acompanyament dels interns 
en els camps de concentració. L'impuls el va donar el Congres de Càritas 
internacional de 1959 i la trobada de teòlegs i especialistes a Friburg, 
presidida per Mons. Karl Rahner. 

En les deliberacions mantingudes en el Concili Vaticà II s'hi identificaren 
dues tendències oposades en el tractament del diaconat, la dels contraris 
“considerant-ho una utopia de liturgistes i un autèntic perill per a la 
disciplina eclesiàstica del celibat pels clergues” i la dels favorables a la 
renovació del ministeri diaconal. El resultat fou de 1.598 vots a favor  i 629 
en contra. 
 
La Constitució dogmàtica sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del Concilio 
Vaticano II, establia la renovació del diaconat permanent.  Fou aprovada 
per 2.151 vots positius i 5 de negatius. 



 
El 18 de novembre de 1965, el papa Pau VIè signava la Constitució 
dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelació on s'hi esmenta 
l'implicació des diaques amb la Paraula de Déu. 
 
El 7 de desembre de 1965, vigília de la cloenda del Concili Vaticà II, el papa 
erigia el Decret Ad gentes, establint pautes per als diaques que exerceixin 
el seu ministeri en clau missionera. El 18 de juny de 1967, el papa Pau VIè 
erigia el Mutuo proprio Sacrum Diaconatus Ordinem, determinant 
diversos aspectes de la vida dels diaques. 
 
El 15 d'agost de 1972, el papa Pau VI va signar el motu proprio Ad 
Pascendum, establint diverses normes a atendre per l’ordre del diaconat, 
deixant a les conferències episcopals que cadascuna estableixi les normes 
per al restabliment del Diaconat en els seus àmbits. 
 
El papa Joan Pau II, establia el 1983 el nou Codi de Dret Canònic, on s'hi 
determinen diverses condicions que han de complir els candidats al 
diaconat. També drets i deures dels diaques. 
 
Aquests són els documents que avalen la primera etapa de renovació del 
diaconat. En seguiran d'altres, el 1992, amb la publicació del Catecisme de 
l'Església catòlica. El 22 de febrer de 1998, Joan Pau II, aprobava la Ratio 
fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, per a la formació 
dels diaques permanents i que les Conferències episcopals han anat 
adaptant, en cada cas. I també el Directorium pro ministerio et vita 
Diaconorum permanentium. 
 
La Comissió teològica internacional, el 30 de setembre de 2002, signava el 
text El Diaconat: evolució i perspectives. On s'hi tracten aspectes de la 
teologia i la sagramentalitat diaconal. 
 
Cada Conferència Episcopal i cada Diòcesi ha anat desenvolupant el 
diaconat, de manera desigual, en els cinc continents, d'acord amb els seu 
tarannà. 
 
Ara que celebrem el cinquantenari de les cinc primeres ordenacions a la 
catedral de Colònia, el 28 d’abril de 2018, en la renovació del ministeri 
diaconal, de mans del bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi de Colònia, Mons. 



Augustinus Frotz, demanem al Senyor que continuï suscitant aquest do 
seu i sigui motiu de fruits pastorals per a la nostra Església. 
 

 

Alguns events. 

Exposició a Colònia. 

A la Biblioteca Diocesana, del 15.03.2018 i fins al 30 d’abril, es pot visitar 
una exposició que presenta l’evolució del Diaconat permanent a 
l’Arxidiòcesi de Colònia, tant des del punt de vista de la formació com la 
diversitat de ministeris que han anat atenent els diaques, durant aquests 
cinquanta anys. 

Projecció. 

A Stuttgart, el 17 de maig de 2018, a les sis de la tarda, a la sala "Cinema 
Stuttgart", situada a la Königstrasse. 22, es projectarà una pel·lícula sobre 
el Diaconat permanent a la Diòcesi de Rottenburg-Stuttgart.  Hi assistirà 
Mons. Gebhard Fürts, bisbe de la Diòcesi de Rottenburg-Stuttgart. 

Llibre. 

En motiu de la renovació del Diaconat Permanent, fa 50 anys, ha estat 
publicat el llibre Boten einer Neuen Zeit, (Missatgers d'una nova era), 
escrit pels diaques, Günter Riße, Ulrich Helbach i Hermann Josef Klein, 
on s’hi presenten diverses facetes del diaconat i les activitats pastorals 
dels diaques. Entre els inicis del diaconat fa dos mil anys i la renovació, ara 
fa cinquanta anys, el diaconat a l'Església ha mostrat de manera comuna, 
això: Servir "portar l'amor de Crist a qui necessiti ajut".  

El preu és de 19’90 €, IVA inclòs, (més 6’- €, per despeses d’enviament). La 
primera edició va sortir el 9 de gener de 2018, té 212 planes i el format és 
de 15 x 22 cm. 

Es pot sol·licitar a: https://www.bonifatius-verlag.de/shop/boten-einer-
neuen-zeit 
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