
INSTRUKCJA 
O POSŁUDZE I ŻYCIU DIAKONÓW STAŁYCH 

W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
 

 
Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce „nie dla 

kapłaństwa, lecz dla posługi". Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, służą Ludowi Bożemu 
w posłudze liturgii, słowa i miłości w łączności z biskupem i jego prezbiterami. Zadaniem 
diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest uroczyste udzielanie 
chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu 
Kościoła związków małżeńskich, zanoszenie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma 
Świętego, pouczanie i zachęcanie ludu, przewodniczenie nabożeństwom i modlitwie wiernych, 
udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom żałobnym i pogrzebowym. Poświęcając 
się zadaniom płynącym z miłości i posługi, diakoni powinni mieć w pamięci upomnienie św. 
Polikarpa: „Pełni współczucia, gorliwi, żyjący według prawdy naszego Pana, który stał się sługą 
wszystkich". 
 

Sobór Watykański li, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, nr 29. 
 
 
 

„Diakoni, właśnie dlatego, że są oddani służbie temu Ludowi, pamiętają, że w ciele 
kościelnym nikt nie może wynosić się ponad innych. W Kościele musi obowiązywać logika 
zniżania się. (…) Jeśli w Kościele jest ktoś wielki, to jest nim ten, kto uczynił siebie najmniejszym 
i sługą wszystkich. (…) Pamiętajmy, proszę, że dla uczniów Jezusa kochać to znaczy służyć, a 
służyć to znaczy królować. Władza leży w służbie, a nie w czymkolwiek innym. A skoro 
przypomnieliście sobie to, co mówię, że diakoni są strażnikami służby w Kościele, to możemy 
powiedzieć, że są strażnikami prawdziwej „władzy” w Kościele, aby nikt nie wykraczał poza 
władzę służby. (…) Diakonat, podążając drogą Soboru, prowadzi nas w ten sposób do centrum 
tajemnicy Kościoła. Tak jak mówiłem o Kościele konstytutywnie misyjnym i Kościele 
konstytutywnie synodalnym, tak dodaję, że powinniśmy mówić o Kościele konstytutywnie 
diakonijnym. Rzeczywiście, jeśli nie żyjemy tym wymiarem służby, każda posługa jest pusta od 
wewnątrz, staje się jałowa, nie przynosi owoców. I stopniowo staje się światowa. Diakoni 
przypominają Kościołowi, że to, co odkryła św. Teresa, jest prawdą: Kościół ma serce 
rozpalone miłością. Tak, serce pokorne, pulsujące służbą. Diakoni przypominają nam o tym, 
kiedy – jak diakon św. Franciszek – przybliżają Boga innym, nie narzucając się, służąc z pokorą 
i radością. Hojność diakona, który daje siebie, nie szukając pierwszych rzędów, ma w sobie 
zapach Ewangelii, mówi o wielkości pokory Boga, który robi pierwszy krok – zawsze, Bóg 
zawsze robi pierwszy krok – aby spotkać nawet tych, którzy się od Niego odwrócili. 

 
Ojciec Święty Franciszek, Przemówienie do diakonów stałych diecezji rzymskiej i ich 

rodzin, Watykan 19 czerwca 2021 
 

 



 
Skróty kościelnych dokumentów 
 
DMD - Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, 
Watykan 1998; 
KK - Sobór Watykański 11, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium; 
KPK - Kodeks Prawa Kanonicznego; 
RFD - Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych, 
Watykan 1998; 
WKEP - KEP, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, 9 VI 2015 

 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Zasady formacji przygotowującej kandydatów do diakonatu stałego oraz ich formacji stałej 
i posługiwania określają ogólne przepisy Kościoła, a także odpowiednie wytyczne 
Konferencji Episkopatu Polski. 
 

2. Diakonat stały został wprowadzony w Archidiecezji Łódzkiej dnia 25 stycznia 2019 roku, przy 
zachowaniu wszystkich przepisów prawnych i liturgicznych, tak powszechnych, jak 
i partykularnych. Tego samego dnia został ustanowiony w Łodzi przy ul. Ks. I. Skorupki 1 
Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej. 

 
3. Zasady formacji kandydatów do przyjęcia sakramentu święceń diakonatu stałego w 

Archidiecezji Łódzkiej zamieszone są w odrębnym dokumencie noszącym tytuł: „Regulamin 
naboru i formacji diakonów stałych” z dnia 15 listopada 2021 roku (Abp – 5.5 – 1488/21). 

 
4. Niniejsza Instrukcja podpisana przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego dnia 25 stycznia 

2022 roku wchodzi w życie ad experimentum na pięć lat z dniem wyświęcenia pierwszych 
diakonów stałych Archidiecezji Łódzkiej. 
 

5. Mężczyzna, który zgłasza się do formacji, a następnie prosi o udzielenie mu święceń 
diakonatu, poprzez same te akty przyjmuje bez zastrzeżeń treść niniejszych zarządzeń. Po 
przyjęciu zaś święceń, jako diakon stały, zostaje nimi związany przyrzeczeniem 
posłuszeństwa swojemu biskupowi. 

 
6. Jeśli kandydat do diakonatu stałego jest żonaty, do przyjęcia przez niego święceń wymagana 

jest zgoda małżonki wyrażona na piśmie dwukrotnie: pierwszy raz przed kandydaturą i drugi 
raz przed udzieleniem mu sakramentu święceń. Aby ta zgoda była wyrażona świadomie, już 
na etapie wstępnym (propedeutycznym, czy aspirantury) formacji kandydatów odbywają 
się spotkania formacyjne dla kandydatów i ich małżonek, podczas których zapoznają się oni 
z zasadami formacji przygotowawczej, a następnie charakterem posługi i życia diakonów 
stałych, szczególnie w kontekście obowiązków wynikających z przyjętych święceń. Wyraża-
jąc zgodę na przyjęcie święceń przez męża, żona potwierdza również, że zapoznała się z 
treścią niniejszej instrukcji i akceptuje ją. 

 



7. Z chwilą przyjęcia święceń diakon stały staje się duchownym inkardynowanym do 
Archidiecezji Łódzkiej (kan. 266 KPK) oraz nabywa wszystkie uprawnienia i zobowiązania 
określone w kan. 273-289 KPK (zob. WKEP 88). W tym wszystkim co dotyczy 
duszpasterstwa, sprawowania publicznego kultu Bożego oraz dzieł apostolatu, diakon 
będzie wykonywał swoją posługę pod władzą biskupa (por. DMD 4). 

 
 
 

II. Wymiary posługi diakona stałego i obowiązki zlecone przez Biskupa 
 
8. Posługa diakońska ma potrójny wymiar i obejmuje „posługę liturgii, słowa i miłości” (KK 29). 

Jest bardzo istotne, aby proboszcz parafii, do której diakon stały jest skierowany, umożliwiał 
mu, stosownie do jego możliwości, realizowanie powołania w każdym z tych wymiarów 
(zob. DMD 40). 
 

9. Posługą najbardziej typową dla diakona (por. RFD 9), w duchu królewskiej misji Chrystusa i 
Kościoła, jest poświęcenie się dziełom miłosierdzia i pomocy potrzebującym (por. KK 29), 
animowanie wspólnoty i różnorakich działań kościelnych, zwłaszcza charytatywnych. 
Zgodnie z WKEP 14 posługa ta nie może jednak sprowadzać się jedynie do zwykłej pomocy 
społecznej. 

 
10. Zadaniem diakona stałego jest także udział w prorockiej misji Kościoła przez głoszenie 

wiernym w jedności ze swoim biskupem Słowa Bożego (zob. KK 29; RFD 9, WKEP 13). Diakon 
stały podczas liturgii, zgodnie z przepisami Kościoła może głosić homilie i kazania. Może 
także spełniać swoją posługę w pracy katechetycznej przy parafii lub zgodnie z przepisami i 
posiadanymi państwowymi uprawnieniami także w szkole, w której może być zatrudniony 
na zwykłych zasadach, na podstawie misji kanonicznej. 

 
11. Diakon stały wypełnia także zadanie uświęcania poprzez przewodniczenie uroczystemu 

sprawowaniu Liturgii Godzin, uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i udzielanie 
Eucharystii, asystowanie w imieniu Kościoła przy zawieraniu związków małżeńskich, 
przewodniczenie obrzędom żałobnym i pogrzebowym, sprawowanie sakramentaliów (por. 
KK 29; RFD 9). Posługa diakona ma swój początek i dopełnienie w Eucharystii. Diakon, 
podejmując wszelkie zadania liturgiczne, czyni to na podstawie obowiązującego prawa i 
przepisów liturgicznych i działa w zgodzie z nimi. 

 
12. W sposób szczególny diakon stały pozostaje do dyspozycji swojego biskupa w posłudze 

liturgicznej. 
 
13. Po udzieleniu święceń diakonatu Arcybiskup Łódzki w Dekrecie nadania urzędu duszpaster-

skiego diakonowi stałemu uściśla zadania, zakres terytorialny lub personalny, w ramach 
którego będzie sprawował on swoją posługę, oraz określa jej wymiar czasowy. Przez 
złożone przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi diakon zobowiązuje się do przyjmowania z 
szacunkiem i wiernego wypełniania powierzonych mu zadań (kan. 274 §2 KPK; WKEP 89). 

 
14. Arcybiskup Łódzki, posyłając diakona stałego do określonej wspólnoty parafialnej, tym 

samym w osobie jej proboszcza, wskazuje prezbitera bezpośrednio odpowiedzialnego za 



jego działania duszpasterskie. Wskazany prezbiter ustala zakres tych działań z samym 
diakonem, z miejscowym duchowieństwem i innymi współpracownikami duszpasterskimi. 
Oprócz istniejących potrzeb duszpasterskich bierze pod uwagę również odpowiedni czas na 
modlitwę, rozważanie, studium i troskę o bliźnich, a także prawa żony i dzieci żonatego 
diakona oraz zobowiązania zawodowe. Jeśli obowiązki świeckie na to pozwalają, diakon 
stały bierze udział w odpowiednich konferencjach na poziomie parafii, dekanatu i diecezji. 

 
15. Usilnie zachęca się diakonów stałych, aby na miarę swoich możliwości codziennie 

uczestniczyli we Mszy świętej, regularnie czytali Pismo Święte, adorowali Najświętszy 
Sakrament, oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali do sakramentu pokuty, 
oddawali szczególną cześć Bogurodzicy Maryi oraz wiernie i niestrudzenie wypełniali swoje 
obowiązki pasterskiej posługi (kan. 276 KPK). Diakoni stali są zobowiązani do udziału w 
rekolekcjach organizowanych w ramach formacji stałej oraz do codziennego odmawiania 
Jutrzni i Nieszporów (por. kan. 276 § 3° i 4° KPK). Zachęca się ich do możliwie częstego 
odmawiania całej Liturgii Godzin w ciągu dnia. 

 
16. Diakoni stali mają obowiązek formacji permanentnej, której częścią jest obligatoryjny udział 

w dniach skupienia i spotkaniach formacyjnych, podobnie jak czynią to inni duchowni 
pracujący w duszpasterstwie. 

 
 
 

III. Życie małżeńskie i posługa diakońska 
 

17. Podstawowym powołaniem żonatego diakona stałego pozostaje jego powołanie wynikające 
z sakramentu małżeństwa, to jest do budowania Kościoła domowego, który jest pierwszym 
miejscem życia wiarą i duchowego rozwoju, uświęcenia się i służby Chrystusowi i bliźnim. 
Jedynie pod warunkiem zachowania nienaruszonym tego świętego powołania do życia w 
sakramencie małżeństwa i rodzinie diakon stały może spełniać posługę w Kościele. Z tego 
powodu żonaty diakon stały nie może zostać obciążony zadaniami, których charakter i 
ciężar mogłyby przynieść szkodę jego życiu małżeńskiemu i rodzinnemu. Nie może też 
jednak całkowicie zrezygnować z czynnego wypełniania posług związanych z przyjętym 
sakramentem święceń. 
 

18. Kościół oczekuje, że żonaty diakon stały i jego małżonka będą żywym przykładem wierności 
i nierozerwalności małżeństwa chrześcijańskiego, a ich życie świadectwem tego, jak 
obowiązki rodzinne, praca i posługiwanie mogą być zharmonizowane w służbie Kościołowi 
(por. WKEP 61; RFD 56; DMD 81). 

 
19. W celu umożliwienia żonatemu diakonowi stałemu uzgodnienia i realizacji zrównoważonej 

i harmonijnej relacji pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i kościelnym należy 
zagwarantować, że jego formacja stała będzie ogarniała także jego rodzinę (zob. RFD 56). 

 
 

 



IV. Utrzymanie, wynagrodzenie, ubezpieczenie 
i praca zawodowa diakonów stałych 

 
20. Wyróżnia się dwa modele wypełniania posługi przez diakonów stałych w Kościele: 
- gdy diakon całkowicie poświęca się posłudze wynikającej z przyjętego sakramentu święceń, 
oraz 
- gdy jednoczy to posługiwanie z wykonywaniem świeckiego zawodu. 
 
 Pierwszy z tych modeli ma miejsce, gdy diakon poświęca się w pełni posłudze na rzecz 
Kościoła i nie prowadzi czynnego życia zawodowego, przez co nie czerpie dochodów z innego 
źródła utrzymania. W tym przypadku diakon powinien być wynagradzany przez wspólnotę 
Kościoła w taki sposób, aby był w stanie zapewnić utrzymanie sobie i swojej rodzinie. 
 
 Drugi model dotyczy diakonów, którzy zwykle mając żonę i dzieci, pracują zarobkowo w 
swoim własnym świeckim zawodzie, aby zaspokoić potrzeby materialne swoje i swojej rodziny. 
W tej sytuacji jest wezwany do harmonijnego godzenia życia rodzinnego, zawodowego oraz 
posługiwania w Kościele.  
 
21. W Archidiecezji Łódzkiej obowiązuje zasada, że diakon stały sam zapewnia zaspokojenie 

podstawowych potrzeb bytowych sobie i swojej rodziny, zaradzając im z dochodów 
wynikających z własnej pracy zawodowej lub emerytury, a za posługę diakońską nie 
otrzymuje stałego wynagrodzenia. 
 

22. Zaleca się podpisanie pomiędzy parafią i diakonem stałym umowy określającej zakres 
obowiązków. Za posługi związane z udzielaniem sakramentów lub sakramentaliów 
otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi w Statutach III Synodu 
Archidiecezji Łódzkiej i ustaleniami poczynionymi z proboszczem parafii posługiwania. Jeśli 
zaś diakon stały z racji swojej posługi otrzymał ofiarę (np. przy okazji głoszonych przez niego 
rekolekcji), postępuje zgodnie z intencją ofiarodawcy. 

 
23. Ze względu na to, że diakoni częściowo etatowi godzą na co dzień obowiązki rodzinne, 

zawodowe i posługę Kościołowi, z której zasadniczo nie czerpią dochodów, ich posługa musi 
zamykać się w rozsądnych, ograniczonych ramach czasowych. A ponieważ utrzymują oni 
siebie i rodzinę i samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe, pozostawia się im 
wolność co do miejsca zamieszkania oraz jego zmiany, szczególnie gdy wymusza to sytuacja 
rodzinna, zawodowa czy ekonomiczna diakona. 
Wobec powyższego: 
a. diakoni stali po przyjęciu święceń będą z zasady kierowani do posługi w  parafii miejsca 

zamieszkania, w innej pobliskiej parafii lub w parafii, której proboszcz skierował 
kandydata na formację przygotowawczą; 

b. jeśli diakon zmieni miejsce zamieszkania w granicach archidiecezji, a zmiana ta będzie 
stanowiła niedogodność dla dalszego posługiwania w dotychczasowej parafii (np. z po-
wodu czasu czy kosztu dojazdów), zwróci się on z prośbą do Arcybiskupa Łódzkiego o 
zmianę miejsca posługi, który wskaże je dekretem; 

c. jeżeli diakon zmieni miejsce zamieszkania na znajdujące się w innej diecezji, to zgodnie 
z kan. 265-272 KPK jego posługa będzie wymagała uregulowania jego statusu z 
biskupem diecezjalnym nowej diecezji zamieszkania; w takim wypadku diakon stały 



informuje Arcybiskupa Łódzkiego o zmianie miejsca pobytu i opuszczeniu diecezji oraz 
zgłasza się do ordynariusza nowej diecezji zamieszkania, aby ustalić z nim zasady 
dotyczące pełnienia jego diakońskiej posługi. Biskup tej diecezji nie jest zobowiązany do 
zapewnienia diakonowi wykonywania jego posługi w takim samym zakresie, jak to było 
w Archidiecezji Łódzkiej. Diakon stały w nowym miejscu zamieszkania wykonuje zadania 
wynikające z jego urzędu w posłuszeństwie biskupowi diecezji inkardynacji oraz jedności 
z biskupem miejsca zamieszkania, jeśli są to dwie różne osoby. 

 
24. Stałe obowiązki poza parafią wskazaną w dekrecie nadania urzędu duszpasterskiego diakon 

może podjąć jedynie za zgodą Arcybiskupa Łódzkiego. O ile zaś nie zostało to określone 
wprost w dekrecie i nie będzie się wiązało z zaniedbaniem obowiązków rodzinnych lub 
duszpasterskich wobec stałego miejsca posługiwania, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
diakon stały okazjonalnie pomagał duszpastersko (np. przyjmując zastępstwo, wygłaszając 
rekolekcje) w innym miejscu (parafii, ośrodku) niż to, do którego został posłany, jednak poza 
Archidiecezją Łódzką za zgodą miejscowego biskupa diecezjalnego, o które występuje 
tamtejszy proboszcz, rektor kościoła lub przełożony ośrodka duszpasterskiego. Posługi 
liturgiczne diakon stały może wypełniać, jeśli zostanie do nich dopuszczony po 
zweryfikowaniu tożsamości przez proboszcza lub rektora miejscowego kościoła. Nie 
powinien jednak podejmować posług w diecezjach, w których posługiwanie diakonów 
stałych nie zostało wprowadzone i nie jest znane, aby nie budzić niepotrzebnego zdziwienia 
wśród wiernych. 
 

25. Co do zasady nie do pogodzenia z posługą diakona stałego są czynności, zawody, zadania i 
funkcje niewłaściwe ze względu na powagę i skuteczność jego posługi duchowej i dusz-
pasterskiej. Ocena tego rodzaju zaangażowań należy do Arcybiskupa Łódzkiego. Dlatego 
jeśli diakon stały zmienia zawód, to jest zobowiązany poinformować o tym swojego biskupa 
diecezjalnego, który może wyrazić sprzeciw wobec takich aktywności zawodowych diakona, 
które nie licują z jego stanem. 

 
26. Zakazuje się diakonom stałym wszystkich czynności wymienionych w kan. 285 § 1 i 2 KPK, a 

także czynnego udziału w partiach politycznych, przyjmowania publicznych urzędów władzy 
świeckiej oraz kierowania związkami zawodowym i jakiegokolwiek zaangażowania 
politycznego (kan. 287 § 2 KPK). W szczególności postanawia się, że diakon nie może 
przyjmować publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy 
świeckiej (por. kan. 285 § 3). 

 
27. Diakon stały powinien rozumnie zapobiegać ewentualnym skutkom nieszczęśliwych 

okoliczności życiowych przez korzystanie z systemu ubezpieczeń społecznych, gdyż w 
przypadku utraty pracy przez diakona stałego diecezja nie ma obowiązku zatrudnienia go. 
Jednak, jeśli diakon stały nie posiadałby żadnych innych źródeł utrzymania, diecezja ze 
względu na więzy wynikające z inkardynacji - może przyjść mu z pomocą, zgodnie z chrześci-
jańską caritas (por. DMD 20, WKEP 93.4) - mając na uwadze dobro małżonki, nieletnich 
dzieci, jako najbliższych członków jego rodziny. 

 
28. Obowiązkiem Archidiecezji Łódzkiej jest troska o to, aby diakon stały i jego najbliższa rodzina 

(małżonka, nieletnie dzieci) mieli właściwie zabezpieczoną opiekę społeczną na wypadek, 
gdyby został dotknięty chorobą lub niezdolnością do pracy, także ze względu na wiek (por. 



kan. 281 § 2, WKEP 94, DMD 16). Wyrazem tej troski jest wymóg, aby diakon stały przed 
przyjęciem święceń przystąpił do odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej, która w 
sytuacji jego niezdolności do pracy (lub śmierci) udzieliłaby pomocy jemu oraz jego żonie i 
dzieciom (zob. WKEP 93.3, DMD 20). 

 
 
 

V. Strój oraz tytuł diakona stałego 
 

29. Choć duchowni mają obowiązek noszenia na co dzień odpowiedniego stroju kościelnego 
(kan. 284 KPK), to diakoni stali są co do zasady z niego wyłączeni (kan. 288 KPK). Poza 
pełnieniem zadań diakońskich diakona stałego obowiązuje odpowiedni, godny strój świecki 
z przypiętą odznaką diakona stałego opracowaną dla Archidiecezji Łódzkiej (por. WKEP 90). 
 

30. Podczas pełnienia funkcji liturgicznych diakon stały używa stroju zgodnie z przepisami ksiąg 
liturgicznych i innymi przepisami liturgicznymi. Jako zwyczajny strój stosuje się: albę, 
uzupełnioną w razie potrzeby humerałem lub paskiem, oraz stułę odpowiedniego koloru, 
zawieszoną na lewym ramieniu i poprowadzoną ukośnie przez piersi do prawego boku, 
gdzie będzie spięta lub związana. W uroczystych celebracjach będzie to również dalmatyka, 
gdy główny celebrans ubrany jest w orant lub kapę. Diakon może także być ubrany w kapę, 
gdy przewodniczy niektórym czynnościom liturgicznym. W Archidiecezji Łódzkiej diakon 
stały ma prawo używać także jako stroju liturgicznego sutanny z koloratką i komży. Jest to 
zasadne szczególnie wtedy, gdy diakon celebruje obrzędy pogrzebu na cmentarzu, gdy 
odwiedza chorych z Komunią świętą w ich domach oraz w szpitalach, kiedy sprawuje 
błogosławieństwa i poświęcenia poza budynkiem kościoła, podczas wizyty duszpasterskiej. 
 

31. Podczas wypełniania pozaliturgicznych zadań duszpasterskich diakon stały posługuje 
ubrany w strój świecki. 

 
32. W Archidiecezji Łódzkiej za zasadę należy uznać tytułowanie diakona stałego per „diakon” 

(np. „proszę diakona”). W szczególności sam diakon oraz duchowieństwo powinni zwracać 
uwagę na poprawność stosowanego tytułu. W formie pisanej dopuszcza się skrót „dk.” W 
korespondencji zaś do diakona należy zwracać się w formie „Szanowny Diakonie”. Jeśli 
wierni sami z siebie będą tytułować diakona per „ksiądz diakon”, analogicznie do 
powszechnego w zwyczaju tytułowania kleryków „księże kleryku’, „księże diakonie”, nie 
należy im tego zabraniać ani ich za to ganić, byleby używali określenia „ksiądz diakon”, nie 
zaś „ksiądz”. Nie należy jednak tej formy promować ani do jej stosowania zachęcać. 

 
 

VI. Urlop, czas wolny, emerytura i    
zwolnienie z obowiązków diakona stałego 

 
33. Każdego roku diakonowi przysługuje również prawo do trzydziestodniowego urlopu 

wypoczynkowego w okresie wakacyjnym. Termin urlopu powinien być uzgodniony z 
proboszczem. Diakon stały, ażeby móc oddalić się z diecezji na czas powyżej jednego 
miesiąca, powinien posiadać zezwolenie Arcybiskupa Łódzkiego. Krótsze okresy 
nieobecności ustala ze swoim proboszczem. (KPK. kan. 283 §1; DMD 14). 



34. Przyjęte święcenia diakońskie nie tracą nigdy swej ważności, jednak może dojść do utraty 
stanu diakońskiego w sytuacjach określonych w kan. 290-293 KPK (DMD 21; WKEP 92). 

 
35. Każdy diakon stały na początku roku kalendarzowego, w którym kończy 70. rok życia, 

zgodnie z Dekretem z dnia 23 kwietnia 2015 (Abp-022-483/15) składa rezygnację z 
pełnionego urzędu i poddaje się pod decyzję Arcybiskupa Łódzkiego, który z uzasadnionych 
powodów może wcześniej odwołać diakona lub zadecydować o przyjęciu jego rezygnacji w 
terminie późniejszym, jednak nie po 75. roku życia. Po przyjęciu rezygnacji, w zależności od 
stanu zdrowia i za przyzwoleniem Arcybiskupa Łódzkiego, diakon stały może dalej 
dobrowolnie wykonywać niektóre posługi wynikające ze święceń. Nie jest do tego 
zobowiązany, ale może brać udział w dniach skupienia duchownych i spotkaniach 
formacyjnych. 

 
 

                                          VII. Pogrzeb zmarłego diakona 
 
36. W przypadku śmierci diakona stałego małżonka i nieletnie dzieci zmarłego diakona stałego 

powinni zostać otoczeni skoordynowaną opieką parafii miejsca jego ostatniej posługi i 
Archidiecezji Łódzkiej. 
 

37. W sprawach organizacji pogrzebu zmarłego diakona (miejsce pochówku, przebieg 
uroczystości żałobnych) decyduje jego małżonka, a jeśli był wdowcem - dzieci. Jeśli zaś ich 
nie ma, osoby wskazane w ważnie sporządzonym testamencie. W każdym jednak przypadku 
współdziałając z proboszczem parafii miejsca jego ostatniej posługi i Archidiecezją Łódzką. 

 
38. Jeśli życzeniem diakona było, aby został pochowany w szatach liturgicznych, należy to 

uszanować. 
 

 
VIII. Postanowienie końcowe 

 
39. Wszystkie kwestie sporne lub nieokreślone przez prawo Kościoła i niniejszy dokument w 

odniesieniu do diakonów stałych posługujących w Archidiecezji Łódzkiej rozstrzyga 
Arcybiskup Łódzki. Do niego należy pełna władza zwyczajna, własna i bezpośrednia w po-
wyższej materii.  

 
 

 
 
 
 
 

 
ks. prałat Tadeusz Weber  

Notariusz Kurii 

 Grzegorz Ryś  

Arcybiskup Metropolita Łódzki 

 
Łódź, dnia 25 stycznia 2022 roku 
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
 
Abp–5.5–76/2022 
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