
La Diòcesi acomiada el sacerdot romanès Mihai Diac, mort en accident
“Les campanes a mort, emmudint les campanades d’any nou, han cobert  

d’ombres de dol el Bisbat de Lleida i l’Arquebisbat de IASI (Romania)”.
Amb aquestes paraules s’iniciava l’obituari amb el qual el bisbat de Lleida 

donà a conèixer la mort del jove sacerdot romanès Mihai Diac, que tenia al seu 
càrrec  l’atenció  pastoral  dels  immigrants  romanesos  catòlics,  no  solament  de 
Lleida, sino també de Tarragona i Saragossa.

El P. Mihai (Miguel), moria víctima d’accident de cotxe a primera hora de la 
tarda del dia 1 de gener,  festa litúrgica de Maria Mare de Déu. Anava cap a 
Saragossa per atendre a la comunitat de romanesos de la capital d’Aragó, con 
feia cada quinze dies. En aquesta ocasió per a celebrar-hi la Missa del primer dia 
de l’Any. Aquell mateix matí havia celebrat l’Eucaristia amb els romanesos de 

Lleida, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. 
Mn. Mihai, residia a la Casa Sacerdotal de Lleida des del 18 d’agost de 2004. Era nascut a Valea 

Seaca-Bacau, Romania, tenia 33 anys, y 6 de sacerdoci. Molt estimat a la diòcesi, feia poc temps que havia 
estat nomenat vicari de la unitat pastoral formada per les parròquies de Sant Llorenç, Sant Martí i Sant 
Andreu, del barri antic de Lleida. Aquesta recent responsabilitat diocesana la compaginava amb la seva 
generosa dedicació pastoral envers els seus compatriotes.

Dol en la comunitat romanesa 
El dol en aquesta comunitat per la pèrdua del P. Mihai es feu evident en la Missa que el dia 2 a les 6 de 

la tarda, celebrà en romanès el P. Leonarc Diac, actualment a Madrid i a qui el P. Mihai havia substituït 
quan arribà a Lleida.

A les 11 del matí del dia següent, en la mateixa església tingueren lloc les exèquies presidides pel 
bisbe de Lleida Mons. Francesc Xavier Ciuraneta, concelebrant amb el prelat la major part del presbiterat 
diocesà, amb l’assistència d’un sacerdot en representació de l’església ortodoxa i del P. Yurij Svystum, 
sacerdot grecocatòlic, resident a Lleida on s’ocupa de l’atenció pastoral dels immigrants ucraïnesos. 

Els fidels, entre ells  un bon nombre de romanesos,  omplien de gom a gom el temple.  També les 
autoritats  de  Lleida  encapçalades  pel  president  de  la  Diputació,  el  Subdelegat  del  Govern  i  diversos 
regidors, van ser-hi presents, sumant-se al dol de la diòcesi per la mort del P. Mihai.

Emocionada homilia de Mons. Ciuraneta 

Mons. Ciuraneta, en una emocionada homilia, destacà el fet de la mort del P. Mihai com un acte de 
servei: “...en els seus inicis sacerdotals, amb solament sis anys de ministeri, Déu l’ha cridat per a que, amb 
Crist, el seu sacerdoci intercessor sigui eficaç als catòlics romanesos i a la nostra diòcesi, al servei de la 
qual havia lliurat  la  seva vida sacerdotal”.  El  Sr.  Bisbe feu esment a les virtuts  humanes,  cristianes  i 
sacerdotals  del  P.  Mihai,  destacant  la  seva senzillesa,  bondat,  alegria  i  disponibilitat:  “...portava  entre 
nosaltres poc més d’any i mig i ja s’havia guanyat l’estima i l’apressi de tots”.

Durant la celebració es van utilitzar el català, el castellà i el romanès. En llegua romanesa es llegí 
també l’Evangeli i es feu una de les pregàries, així com alguns cants. Abans de cloure la celebració, el P. 
Leonard Diac recordà al seu company amb paraules emocionades: “...Mihai va elegir ser sacerdot i servir a 
Déu  i  els  germans  fins  donar  la  pròpia  vida”.  Emocionats  foren  també  les  paraules  d’una  jove  en 
representació de la comunitat romanesa: “...a molts dels nostres infants els donà la primera comunió. Ell 
volia que fóssim bons cristians i bones persones. La seva il·lusió era veure’ns a tots a l’església”. També la  
comunitat parroquial per mitjà l’Anna Mª Gaya el recordà tot fent memòria de la Missa, celebrada el dia de 
la Sagrada Família:: “...ens parlà dels seus records familiars, de com havia viscut la fe en el si de la seva 
família....sempre estarà amb nosaltres”. I el vicari general Mn. Joan R. Ezquerra, tot fent una pinzellada de 
la biografia del P. Mihai, digué d’ell: “...ha estat un bon sacerdot.  Els romanesos, especialment els infants i 
joves, han trobat en ell a un amic i a un pare; un germà, un sacerdot proper. Molts d’aquests joves, als que 
va tractar a Romania han trucat aquests dies, des d’allí i des d’Itàlia, expressant el seu condol per la seva 
mort”.

Les  exèquies  es van celebrar  sense el  fèretre,  degut  als  tràmits administratius  i  legals.  Les  seves 
despulles, seran trasllades a Romania, on es celebraran també unes exèquies presidides pel bisbe de la seva 
diòcesi d’origen Iasi, i on rebran sepultura en el seu poble natal. 


