La festa dels diaques

La festa dels diaques
El Cardenal demana al Col·legi diaconal ﬁdelitat al ministeri i disponibilitat per
assumir reptes pastorals Els diaques de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, han
celebrar conjuntament aquest dimarts 21 de gener, la festa del seus sant patrons,
el bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi. que varen morir màrtirs cremats a
l’amﬁteatre de Tarragona [...]
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El Cardenal demana al Col·legi diaconal ﬁdelitat al ministeri i disponibilitat per assumir reptes
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Els diaques de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, han celebrar conjuntament aquest dimarts 21
de gener, la festa del seus sant patrons, el bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi. que
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varen morir màrtirs cremats a l’amﬁteatre de Tarragona l’any 259, durant la persecució de
Dioclecià
El cardenal Lluís Martínez Sistach presidí una celebració de l’eucaristia a la parròquia de
Santa Anna, concelebrada amb el bisbe Sebastià Taltavull, encarregat pel Sr. Cardenal de la
formació i cura dels diaques de l’Església de Barcelona. Hi participaren més de quaranta
diaques dels tres bisbats, molts d’ells acompanyats de les seves esposes.
En la seva homilia el Cardenal Sistach recorda la íntima vinculació entre el bisbe i els
diaques, seguint l’exemple de Sant Fructuós, bisbe, i els Sant diaques Auguri i Elogi, i així
demanà als diaques ﬁdelitat al ministeri rebut i disponibilitat per servir a l’Església de
Barcelona en nous reptes i serveis pastorals.
Com és tradició entre els diaques, aquell dia, assisteixen els bisbes els dos darrers diaques
ordenats: enguany, Mn. Ramon Oller i Mn. Alfonso Caracuel.
Acabada la missa un sopar de germanor va concloure la festa. En ell es feu un petit
homenatge als diaques que aquest any 2014 celebraran el 25è aniversari de la seva
ordenació diaconal. Així Mn. Julià Alzaga i Mn. Jaume Sedó reberen un petit obsequi que els
recordarà la seva tasca de missatgers de l’Evangeli.
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