
L’enterrament del Padre Mihai Diac,

Un sentiment profund i una manifestació comunitària de fe

 El primers dies de l’any nou han estat marcats a la nostra diòcesi i a la diòcesi de Iasi (Romania) 
per un profund sentiment de dolor per la mort del P. Mihai.

Tots som testimonis de que el Padre Mihai ha mort en un país foraster però no en un país estrany.  
Ha mort entre amics. Així ho hem expressat en els actes exequials realitzats a la nostra diòcesi i així ho 
hem manifestat  en la trobada amb ocasió de l’enterrament  al  seu poble  natal  de Romania,  Valea 
Seaca.

El fèretre del P. Mihai arribava a Romania a mitjanit del dia de reis i a les 8 del mati del dissabte, al 
seu poble, acompanyat pel Pare Leonard Diac i Mn. Joan Mora.

El dilluns 9 de gener, a les 11 h., ens reuníem la comunitat de Valea Seaca presidida per tres 
bisbes, Petru Gherghel, titular de Iasi i el seu bisbe auxiliar i Mons. Anton Cosa, bisbe de Chisina-  
Moldàvia-, amb la casi totalitat del clergat de la diòcesi. En un ritme de pregària, manifestada en el cant  
i en una participació activa de tota la comunitat, ens acomiadàvem del P. Mihai. A l’homilia, el Bisbe de  
Chisina ens estimulava a viure el buit de la mort del nostre amic i germà Mihai, en la fe i la esperança.

En el moment final de la celebració es va fe la lectura del missatge del Bisbe de Lleida a la 
comunitat romanesa de la diòcesi  de Iasi i  especialment als familiars de P. Mihai,  tot aportant una 
paraula de consol i esperançadora en mig del patiment que ens deixa la mort del P. Mihai. El Bisbe 
titular de Iasi volgué també expressar el seu agraïment al bisbe i a la diòcesi de Lleida per l’acolliment 
que han rebut els seus sacerdots en el nostre ambient diocesà.

En  una  processó  emotiva  ens  dirigírem  al  cementiri  on  d’una  manera  plàstica,  en 
l’exhumació, podíem recordar la frase de Jesús: “Si el gra de blat cau a terra donarà molt de fruit”. Així 
recordàvem que aquella vida segada en el moment de la plenitud d’energies humanes i apostòliques 
donarà el seu fruit convenient en les comunitats de Iasi i de Lleida. Un adéu i un -... A reveure!.

Als pares del Mihai,  molt  senzills i  molt  cristians, els deixàrem un àlbum amb fotografies dels 
moments més importants de l’estança del seu fill a la nostra ciutat i diòcesi.


