
Starożytne i średniowieczne liturgie zaświadczają 
Że kobiety zostały wyświęcone na diakonów 
przez ich biskupów w prezbiterium 
podczas Mszy św. w obecności duchowieństwa 
poprzez nałożenie rąk 
przez wzywanie Ducha Świętego; 
same spożywały Krew Najświętszą z kielicha; 
biskup nałożył stułę na ich szyję. 
Te kobiety nazywano diakonami. 
Diakoni posługują w służbie 
Słowa, liturgii i miłości do ludu Bożego. 
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Sobór Watykański II przywrócił 
diakonat jako powołanie stałe 
zauważając, że mężczyźni już posługiwali jako diakoni 
i dlatego „słuszne jest ich wzmocnienie 
przez nałożenie rąk 
aby mogli wykonywać swoją posługę 
bardziej skutecznie dzięki 
sakramentalnej łasce diakonatu”. 
Wiele kobiet posługuje dziś jako diakoni. 
Diakonat nie jest kapłaństwem. 
Kobiety mogą być obrazem Zmartwychwstałego Pana. 
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