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Santiago Aragonés, Jordi García, A2〠㘲㘮㌶㜠呤† López, Josep Saperas i Fernando-Carlos de Valdivia
són els nous diaques de l’Església de Barcelona. La basílica de Santa Maria del Mar ha acollit
aquest 13 de desembre la celebració, presidida per l’Arquebisbe de Barcelona, el Card. Joan
Josep Omella. L’acompanyaven també els bisbes auxiliars Mons. Sergi Gordo, Mons. Antoni
Vadell i el bisbe electe, Mons. Javier Vilanova, que serà ordenat aquest 22 de desembre.
Amb l’aforament reduït al 30%, en total hi van assistir a l’acte 500 persones. Entre aquestes
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els familiars dels escollits per al diaconat, així com els preveres i membres del diaconat. Tots
presents com a testimonis de l’ordenació dels cinc escollits per Déu. Així els ho va dir el Card.
Omella en el moment de l’homilia. «Déu és qui et tria i et crida. Déu t’ha triat en la seva
absoluta llibertat. No tria el millor, tria aquell que ell vol. Déu elegeix el feble perquè sigui
fort amb la força de l’Esperit, amb la força de l’Amor…»

Actitud de servei i caritat
El Cardenal, els va el dir gran secret del ministeri pastoral. Un ministeri centrat en l’actitud
de servei als altres. «Desgastar-se en servir els germans; desgastar perquè ells recuperin la
seva dignitat; desgastar perquè es reconeguin i siguin reconeguts com a persones … com a
ﬁlls de Déu». Una entrega com la de Sant Llorenç, patró dels diaques, amb els pobre de
Roma, els va recordar Omella.
Els va recalcar, el pilar de l’amor com a motor de transformació. «L’amor comporta sempre
una bona dosi de creu, de sofriment i de dolor. La Creu de Jesucrist és redemptora, és
alliberadora. La Creu és camí de resurrecció, però per arribar a la glòria cal saber agafar-se a
la Creu, portar-la sobre les espatlles i el cor».

Ritus d’ordenació
Els cinc ordenants, es van presentar davant el Cardenal en l’elecció dels candidats i van
seguir tots els passos segons el ritus d’ordenació. Així, després de les promeses dels escollits
i obediència al bisbe, els candidats es van prostrar al terra en senyal d’humilitat i pregària,
invocant els sants i santes demanant la Gràcia de Déu, amb la Lletania dels Sants. El
Cardenal va fer la imposició de les mans als cinc escollits, per rebre així el do de l’Esperit
Sant per a l’oﬁci de diaca.
Finalment, es van revestir amb l’estola i la dalmàtica, pròpies del seu oﬁci i Omella, els va
lliurar el llibre de l’Evangeli per a les celebracions litúrgiques. Va ser, en aquest moment,
quan els altres diaques presents van saludar els nous ordenats. En lloc de la tradicional
abraçada, per precaució sanitària davant el context de pandèmia, els nous diaques van
dedicar-los una reverència en el gest d’acolliment en l’ordre del diaconat
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«Gràcies!»
Després de l’Eucaristia, el nou diaca Santiago Aragonés en nom dels ordenats va expressar
unes paraules d’agraïment a tots els presents. Entre aquests, als membres del diaconat que
«amb el seu servei acollir ser guia en acompanyament i germanor». També, als familiars i
amics, als quals va agrair el fet «d’acceptar la crida que el Senyor ens ha fet sent així una
mostra d’estima».
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