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D’aquí a vint dies, el 23 de maig, se-
rà beatificat a Sant Salvador, la capi-
tal d’El Salvador, Òscar Arnulfo Rome-
ro, arquebisbe d’aquella ciutat que va 
ser assassinat d’un tret el 24 de març 
de l’any 1980 a l’altar, mentre cele-
brava la missa a l’Hospital de la Divi-
na Providència d’El Salvador. El papa 
Francesc va decidir la beatificació de 
l’arquebisbe com a màrtir de la fe, ja 
que fou assassinat per la seva defen-
sa dels pobres i la seva denúncia pro-
fètica de les injustícies contra el poble 
que li havia estat confiat com a pastor.
  Un fet decisiu en la transformació 
radical en favor dels pobres de l’ar-
quebisbe Romero va ser l’assassinat 
del pare jesuïta Rutilio Grande, el 12 
de març de 1977, poques setmanes 

després d’haver assumit ell el càrrec 
d’arquebisbe. El jesuïta Rutilio Gran-
de havia deixar l’ensenyament univer-
sitari per viure enmig dels camperols 
en una petita població. Era un gran de -
fensor dels drets dels camperols i dels 
pobres, i un promotor dels seus sindi-
cats. Davant del cadàver del seu amic, 
Òscar Romero va sentir que havia de 
seguir el mateix camí.
  Mons. Vincenzo Paglia, president 
del Pontifici Consell per a la Família i 
postulador de la causa de beatificació, 
al comunicar la beatificació va tenir pa-
raules de gratitud per a Benet XVI, el 
qual, segons va revelar, havia seguit 
la causa des del començament i va de-
cidir desbloquejar-la. Mons. Paglia tam-
bé va comentar que el martiri de Ro-

mero «per odi a la fe» va ser definit 
per unanimitat de parers a la comissió 
de cardenals i a la comissió de teòlegs. 
«El martiri de Romero dóna sentit i for ça 
a moltes famílies del Salvador que ha-
vien perdut familiars i amics durant la 
guerra civil. La seva memòria s’ha con-
vertit en el record d’altres víctimes, pot-
ser menys conegudes, de la violèn cia.»
  Segons el postulador, «l’arquebisbe 
passa a ser una cosa així com el pri-
mer d’una llarga llista de nous màrtirs 
contemporanis». I no deixa de ser sig-
nificatiu que la beatificació tingui lloc 
mentre a la càtedra de Pere hi ha, per 
primera vegada a la història, un papa 
llatinoamericà que vol una Església 
pobra per als pobres. Hi ha una coinci-
dència providencial. 

  Mons. Romero tenia una conscièn-
cia clara de la seva funció com a arque -
bisbe i se sentia responsable de la po -
blació, dels més pobres i dels infants, 
en el rostre dels quals veia reflectida 
la fam: «Tienen carita de hambre», deia 
ell. Per això es va fer càrrec del dolor i de 
la violència tot denunciant les causes 
que enfrontaven els ciutadans, que es 
coneixien a través de la seva predica-
ció dominical, seguida a través de la 
ràdio per tota la nació. L’arquebisbe 
Òscar Romero va ser un bon pastor 
a imitació de Jesús i va acabar donant 
la vida pel seu poble. 
Amb el seu assassinat 
es volia atacar l’Esglé-
sia que naixia del Con -
ci li Vaticà II.

La beatificació de l’arquebisbe 
Òscar Romero

PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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4.  Dilluns (� Barcelona, cate-
dral: La Santa Creu) (lit. hores: 1a 
setm.) [Ac 14,5-18 / Sl 113b / 
Jn 14,21-26]. Sant Silvà, bisbe 
i mr.; sant Florià, mr.; sant Go-
tard, bisbe; sant Pelegrí Lazio-
si, rel. servita; sant Josep Ma-
ria Rubio, prev.
5.  Dimarts [Ac 14,19-28 / Sl 
114 / Jn 14,27-31a]. Sant Àngel 
de Sicília, prev. carmelità; sant 
Amador, prev. i mr.; sant Martí de 
Finojosa, bisbe; santa Irene, vg. 
i mr. (304), a Tessalònica.
6.  Dimecres [Ac 15,1-6 / Sl 
121 / Jn 15,1-8]. Tradició del mar-
tiri ante portam Latinam de sant 
Joan evangelista, patró de les arts 
gràfiques. Sant Domènec Sàvio, 
alumne de Joan Bosco; santa 
Beneta, vg. i mr.; sant Justí, prev.
7.  Dijous [Ac 15,7-21 / Sl 95 / 
Jn 15,9-11]. Sant Sixt i sant Eo-
vald o Hou, mrs., venerats a Celrà 
(Gironès); beata Gisela (o Guis-
la), rel. benedictina, viuda de sant 
Esteve d’Hongria (s. X-XI); sant Be-
net II, papa. 
8.  Divendres [Ac 15,22-31 / Sl 
56 / Jn 15,12-17]. Santa Maria, 
mitjancera de totes les gràcies. 
Mare de Déu de Pompeia (Roser) 
i també del Toro, patrona de Me-
norca, a més d’altres advoca-
cions: Escola Pia, Miracle (Mila-
gros), Salut, etc. Aparició de l’ar-
càngel sant Miquel, patró dels 
radiòlegs i dels radioterapeutes. 
Sant Eladi, bisbe; sant Bonifaci 
IV, papa; beat Jeremies de Va-
làquia, rel. caputxí; beat Lluís 
Rabatà, prev. carmelità; beata 
Carme del Nen Jesús (Gonzá lez 
Ra mos), rel. fund. franciscanes 
dels Sagrats Cors.
9.  Dissabte [Ac 16,1-10 / Sl 
99 / Jn 15,18-21]. Mare de Déu 
dels Desemparats, patrona de 
València i la seva regió; també 
la d’Argeme (Còria). Sant Grego ri 
de Berrueza, bisbe; santa Cateri-
na de Bolonya, vg.; santa Casil-
da, vg.
10.  † Diumenge vinent, VI de 
Pasqua (lit. hores: 2a setm.) [Ac 
10,25-26.34-35.44-48 / Sl 97 / 
1Jn 4,7-10 (o bé: 1Jn 4,11-16) / 
Jn 15,9-17 (o bé: Jn 17,11b-19]. 
Sant Joan d’Àvila (1499-1569), 
prev., apòstol d’An dalusia i patró 
del clergat secular 
espanyol. Sant An-
toni de Florència, 
bisbe; santa Bea-
triu, vg.

JOAQUIM AMARGANT

ENTREVISTA

Evangelització 
audiovisual

En Joaquim Amargant és animador 
de grups de joves de catequesi a Ma-
ta ró des de 1968. Fa prop de 15 anys 
que col·labora amb el programa de TV 
Creure Avui, portaveu de les activitats 
de l’arxiprestat de Mataró, que formen 
una trentena de persones. Aquest pro-
grama, dirigit per Ramon Safont-Tria, 
pretén «fer arribar a creients i a no-
creients les preocupacions i vivències 
dels cristians de Mataró i rodalia».

Sou un grup de catequesi actiu...
Sí, des de 1973 cada any fem un viat-
ge per Europa amb els joves de la ca-
tequesi de Sant Josep de Mataró. Hem 
realitzat per al Creure Avui reportat-
ges dedicats a Escòcia, Àustria, Itàlia, 
Romania, Perú... Un dels mitjans per 
treballar amb els joves són els audio-
visuals.

Creure Avui és un programa evangelit-
zador?
Recordo el que diu el nostre director: 
potencialment, tenim una audiència 
de 400.000 persones. Quantes veuen 
el programa? Això també depèn de nos-
 altres? Donem la veu a persones que 
realitzen tasques amb continguts cris-
tians, expliquem el que fan les comuni-
tats parroquials. Sí, fem un programa 
obert i atractiu, parlem de coses que 
afecten la gent, encara que no siguin 
creients, però que els arribin al cor; 
també evangelitzem.

Com ha evolucionat la seva fe, a par-
tir del programa?
El programa Creure Avui m’ha confir -
mat el que crec cada vegada més: l’Es-
glé sia no l’han de formar persones 
acomodades —ja siguin religiosos o 
laics—, sinó persones compromeses 
amb l’Evangeli. A les entrevistes co-
neixem persones amb testimonis col-
pidors; sobretot, les que dediquen el 
seu temps a tasques humanitàries, 
ajudant els més desafavorits, arris-
cant la seva vida...

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Des de la finestra de l’habitació veig 
uns contenidors de deixalles. Durant el 
dia, però especialment en fer-se fosc, 
hi van passant persones amb uns car -
retons —transport improvisat— que 
recullen el que els sembla més valuós. 
Les nits en què s’hi poden deixar mo-
bles i altres objectes de la casa són es-
pecialment concorregudes. Què hi ha 
darrera aquestes vides? Si es tracta 
de persones del país, la crisi eco nò mi-
ca, probablement, els ha abocat per 
camins diversos, pas a pas, cap a la 
marginació i cap alguns dels problemes 
que l’acompanyen: subsi dis exhaurits, 
dificultats familiars, pèrdua d’habi -
tatge, baixa autoestima, dependèn-
cies... En el cas dels immigrants, cal 
afegir-hi un llarg camí i molts esforços 
per arribar a allò que consideraven 
la terra promesa. Arribats a destina -
ció troben precarietat, por, indiferèn-
cia, desemparament, preocupació 
angoixant per la família si s’han po-
gut reagrupar, enyor si la tenen lluny... 
Nosaltres ens hem acostumat a uns 
i altres. És una imatge habitual en els 
nostres pobles i ciutats. Potser els aju-
dem personalment en determinades 
ocasions o col·laborem amb alguna 
organització o institució espe cia litza-

da. ¿Som conscients i coherents amb 
la realitat, pe rò, que es tracta d’un ger-
mà o germana en Jesús fet home, pre-
sència de Déu, Pare comú?
  Aquest Déu que anomenem Pare vol 
ser Pare de tots i especialment dels 
pobres, als quals posa sota la seva 
protecció amorosa. Hem d’aprendre a 
descobrir en els germans més neces-
sitats la presència de Crist, que es dó-
na a conèixer i s’identifica amb ells, a 
qui se sent enviat. També ens hi envia 
a nosaltres per descobrir, reconèixer 
i donar resposta a les seves necessi-
tats i a compartir els béns materials; 
mai per força, sempre per amor. Jesús 
confia que els acollirem, els ajudarem 
i els farem objecte de la nostra solida-
ritat en un acte de caritat fraterna que 
és, alhora, un deure de justícia que fa 
proper el Regne. 
  «Fill meu, fes almoina amb els béns 
que tinguis; quan facis caritat no si-
guis gasiu. No esquivis cap pobre, i 
Déu no t’esquivarà. Fes caritat en pro-
porció als béns que tinguis. Si en tens 
molts, dóna més; si en tens pocs, no 
et sàpiga greu de fer una almoi na més 
petita [...]. Qui fa una almoina ofereix 
a l’Altíssim una ofrena excel·lent.» (Tb 
4,7-8.11)

Compartir sempre 
per amor

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Sólo por hoy... 
estaré alegre
— Sólo por hoy manifestaré el conten-

to interior y la alegría exterior: ¡Je-
sús ha resucitado! Él es mi futuro: 
la vida eterna, el cielo prometido. El 
P. Faber, convertido al catolicismo, 
escribió: «La redención fue destina-
da a devolvernos la alegría y a recu-
perar los derechos hereditarios.»

— Sólo por hoy seré generoso. La ale-
gría nos cura de un montón de tris-
tezas y enfermedades, tanto para 
aquellos que la reciben… como pa-
ra quienes la dan.

— Sólo por hoy me esforzaré y seré una 
persona con la sonrisa en los labios; 
con alegría en la frente, en los ojos, 
salida de un corazón agradecido y 
bueno.

— Sólo por hoy desecharé toda preo-
cupación y tristeza. Teresa de Je-

sús pedía a sus hermanas: «Mi-
ren a Jesús resucitado y… estarán 
alegres.» 

 
— Sólo por hoy me comportaré con ale-

gría de acuerdo con lo que amo y es-
pero: Jesús resucitado. Goethe escri-
bía: «Somos y nos comportamos de 
acuerdo con aquello que amamos.»

— Sólo por hoy procuraré ser «un ale-
luya». Valoraré aquello que me en-
riquece humanamente, espiritual-
mente y que tienda hacia la alegría 
perenne del cielo.

— El escritor católico francés Paul Clau-
del, que estrenó en Barcelona du-
rante el Congreso Eucarístico Inter-
nacional su obra La Anunciación de 
María, solía repetir: «Enseña a los 
hombres que: no tienen otro deber 
en este mundo que… la alegría.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(Ac 9,26-31)

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba 
de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían 
mie do, porque no se fiaban de que fuera realmen-
te discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los 
apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor 
en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damas-
co había predicado públicamente el nombre de Je-
sús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente 
en Jerusalén, predicando públicamente en nombre 
del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos 
de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al 
enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo en-
viaron a Tarso.
  La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y 
Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fi-
delidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el 
Espíritu Santo.

Salmo responsorial (21)

R. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. / Los des-
validos comerán hasta saciarse, / alabarán al Señor 
los que lo buscan: / viva su corazón por siempre. R.

Lo recordarán y volverán al Señor / hasta de los confi-
nes del orbe; / en su presencia se postrarán / las fami-
lias de los pueblos. / Ante él se postrarán las cenizas 
de la tumba, / ante él se inclinarán los que bajan al 
polvo. R.

Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, / 
hablarán del Señor a la generación futura, / contarán 
su justicia al pueblo que ha de nacer: / todo lo que 
hizo el Señor. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
(1Jn 3,18-24)

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino 
de verdad y con obras. En esto conoceremos que 
somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra con-
ciencia ante él, en caso de que nos condene nues-
tra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra con-
ciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no 
nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y 
cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guarda-
mos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
  Y éste es su mandamiento: que creamos en el 
nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos 
unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda 
sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en 
él; en esto conocemos que permanece en nosotros: 
por el Espíritu que nos dio.

  Lectura del santo evangelio según san Juan 
(Jn 15,1-8)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy 
la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sar-
miento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que 
da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya 
estáis limpios por las palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmien-
to no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin 
mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí 
lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permane-
céis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe 
gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así 
seréis discípulos míos.»

DIUMENGE�V�DE�PASQUA

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 9,26-31)

En aquell temps, Saule ar ribà a Jerusalem, i allà in-
tentava incorporar-se als creients, però ells no creien 
que s’hagués convertit, i tots el defugien. Llavors 
Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als 
apòstols, i els contà com, pel camí, el Se nyor se li 
havia aparegut i li havia parlat, i amb quina valentia 
havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d’a-
quell moment convivia amb ells a Jerusalem amb tota 
llibertat, predicava amb valentia el nom del Se nyor, 
conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. 
Aquests es proposaren de matar-lo, però els germans, 
que ho saberen, l’acompa nyaren a Cesarea i el feren 
marxar a Tars.
  L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Sa-
maria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constant-
ment a la presència del Se nyor, confortada per l’Es-
perit Sant.

Salm responsorial (21)

R.  En el Se nyor s’inspirarà el meu himne el dia del 
gran aplec.

Davant dels fidels oferiré els sacrificis promesos. / 
En menjaran els humils fins a saciar-se, / lloaran el 
Se nyor els qui sincerament el busquen, / i diran: «Vi-
viu per molts anys.» R.

Ho tindran present i es convertiran al Se nyor / tots els 
països de la ter ra; / es prosternaran davant seu / 
gent de totes les nacions. / Fins les cendres de les 
tombes l’adoraran, / s’agenollaran davant seu els qui 
dormen a la pols. R.

Serà per a ell la vida que em dóna, / els meus des-
cendents li seran fidels. / Parlaran del Se nyor a les 
generacions que vindran, / i anunciaran els seus fa-
vors als qui naixeran després, / i els diran: «El Se nyor 
ha fet tot això.» R.

Lectura de la primera carta de sant Joan
(1Jn 3,18-24)

Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases 
i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixe-
rem que ens mou la veritat i la nostra consciència es 
mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nos-
tra consciència ens acusa, pensem que Déu és més 
gran que la consciència, i que ell ho sap tot.
  Estimats, si la consciència no ens acusa, podem 
acostar-nos a Déu amb tota confiança, i obtindrem 
el que li demanem, perquè complim el que ens ma-
na i fem allò que és del seu grat.
  El seu manament és que creguem en el seu Fill Je -
su crist i que ens estimem els uns als altres tal com ens 
ho té manat. Si complim els seus manaments, ell 
està en nosaltres i nosaltres en ell. I, per l’Esperit que 
ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 15,1-8)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo 
sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vi nyater. La sar-
ment que no dóna fruit en mi, el Pare la talla, i la que 
dóna fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni 
més. Vosaltres ja sou nets gràcies al mis satge que us 
he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com 
la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tam -
poc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. 
Jo sóc el cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en 
mi i jo en ell dóna molt de fruit, perquè sense mi, no 
podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat 
fora, com ho fan amb les sarments, i s’as seca. Les 
sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc 
i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit que-
da en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, 
i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres 
doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.»

La Pasqua és un esdeveniment que és símbol de 
vida, de vida retrobada, de vida plena, la de Jesús 
i la nostra. El fragment evangèlic d’avui ens recor-
da que la fecunditat de la nostra vida depèn de la 
relació vital amb el Senyor. Jesús il·lustra aquesta 
veritat amb la imatge del cep i les sarments que 
ja es troba a l’Antic Testament. Jesús es presen-
ta com «el cep veritable», les sarments del qual 
som nosaltres. La nostra vida només donarà fruit 
si estem en comunió vital amb Jesús: «Així com la 
sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, 
tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu 
en mi». Jesús es posa, doncs, com a centre signi-
ficatiu i com a condició essencial perquè la vida 
de l’home sigui significativa i fecunda.
  La segona lectura afirma aquesta mateixa doctri-
na quan diu que el fruit fonamental que especifica 
la moral pasqual és l’amor que «no sigui només de 
frases i de paraules, sinó de fets i de veritat». És a 
dir, guardant els manaments que fan referència 
a la fe i a l’amor fratern: «El seu manament és que 
creguem en el seu Fill Jesucrist i que ens estimem 
els uns als altres tal com ens ho té manat». La fe i 
l’amor són els constitutius essencials de la nostra 
realitat de cristians, són el manament essencial, 
el fruit essencial que el cristià, unit al Crist —cep 
veritable— ha de produir. Un exemple concret d’a-
questa relació vital amb Crist el trobem en sant 
Pau, que després de la seva conversió queda trans-
format pel seu encontre amb el Crist i dóna testi-
moniatge de la seva fe a Jerusalem i arreu on va 
(1a lectura).
  La paraula de Déu ens invita avui a retornar a 
les arrels del nostre ser cristià. L’èxit de la nostra 
vida només serà possible si estem arrelats en el 
Crist. Sense ell, la nostra existència es torna es-
tèril i sense fruits. La Paraula de Déu ens proposa 
una vida ancorada en el Crist. Units a Crist, la nos-
tra vida personal i eclesial donarà fruits abundants. 
En el pluralisme viurem la unitat. Aquesta reunió 
queda refermada per l’escolta de la Paraula i per 
la participació en l’Eucaristia, les dues taules on 
s’alimenta la vida cristiana.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Només ancorats 
en el Crist 
donarem fruit
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Dentro de veinte días, el 23 de mayo, 
será beatificado en San Salvador, la 
capital de El Salvador, Óscar Arnul fo 
Romero, arzobispo de aquella ciu-
dad que fue asesinado de un dispa-
ro el 24 de marzo de 1980 en el al-
tar, mientras celebraba la misa en el 
Hospital de la Divina Providencia de 
El Salvador. 
  El papa Francisco decidió la bea-
tificación del arzobispo como mártir 
de la fe, ya que fue asesinado por su 
defensa de los pobres y su denun-
cia profética de las injusticias contra 
el pueblo que le había sido confia-
do como pastor.
  Un hecho decisivo en la transfor-
mación radical en favor de los po-

bres del arzobispo Romero fue el 
asesinato del padre jesuita Rutilio 
Grande, el 12 de marzo de 1977, po -
cas semanas después de haber asu -
mido él el cargo de arzobispo. El je-
suita Rutilio Grande había dejado la 
enseñanza universitaria para vivir en 
medio de los campesinos en una pe-
queña población. Era un gran defen-
sor de los derechos del campesina-
do y de los pobres, y un promotor de 
sus sindicatos. Ante el cadáver de su 
amigo, Óscar Romero sintió que de-
bía seguir el mismo camino.
  Mons. Vincenzo Paglia, presiden-
te del Pontificio Consejo para la Fa-
milia y postulador de la causa de 
beatificación, al comunicar la beati-

ficación tuvo palabras de gratitud pa -
ra Benedicto XVI, quien, según reve-
ló, había seguido la causa desde el 
comienzo y decidió desbloquearla. 
Mons. Paglia también comentó que 
el martirio de Romero «por odio a la 
fe» fue definido por unanimidad de 
pareceres en la comisión de carde-
nales y en la comisión de teólogos. 
«El martirio de Romero da sentido y 
fuerza a muchas familias de El Sal-
vador que habían perdido familiares 
y amigos durante la guerra civil. Su 
memoria se ha convertido en el re-
cuerdo de otras víctimas, tal vez me-
nos conocidas, de la violencia.»
  Según el postulador, «el arzobispo 
pasa a ser algo así como el prime-

ro de una larga lista de nuevos már-
tires contemporáneos». Y no deja de 
ser significativo que la beatificación 
tenga lugar mientras en la cáte dra 
de Pedro hay, por primera vez en la 
historia, un Papa latinoamericano 
que quiere una Iglesia pobre para los 
pobres. Hay una coincidencia pro-
videncial.
  Mons. Romero tenía una concien-
cia clara de su función como arzo-
bispo y se sentía responsable de la 
población, de los más pobres y de los 
niños, en cuyo rostro veía refleja da el 
hambre: «Tienen carita de hambre», 
decía él. Por eso se hizo cargo del 
dolor y de la violencia denunciando 
las causas que enfrentaban a los 
ciudadanos, que se conocían a tra-
vés de su predicación dominical, se-
guida a través de la radio por toda 
la nación. 
  El arzobispo Óscar Romero fue un 
buen pastor a imitación de Jesús y 
acabó dando la vida por 
su pueblo. Con su ase-
sinato se quería ata-
car a la Iglesia que nacía 
del Concilio Vaticano II.

La beatificación del 
arzobispo Óscar Romero
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AGENDA� ACTUALITAT

Actes i 
conferències
Trasllat de les despulles mortals de 
Mn. Joan Tolrà Borràs, fundador de la 
pquia. de la M. D. de Fàtima. Dijous 7 
de maig (20 h), amb eucaristia presidi-
da pel card. Lluís Martínez Sistach, a 
la pquia. M. D. de Fàtima (c/ Aneto, 19).

Conferències pasquals a la Catedral. 
Dies 7 i 14 de maig, Els esposos cris-
tians, amb Mn. Josep Serra. Dies 21 i 
28 de maig, Els pastors de l’Església, 
amb Mn. Josep M. Turull. Es faran a la 
Capella del Santíssim, a les 19.30 h.

Pastoral de la Salut de l’Arquebisbat 
de Barcelona. 10 de maig (13 h), ce-
lebració de la Pasqua del Malalt, amb 
una missa a la cripta de la Sda. Famí-
lia. Info: t. 933 171 597 (de 9 a 14 h).

«L’aportació de l’Església a la histò-
ria de Catalunya i a la seva identitat.» 
Dilluns, 4 de maig (19 h), a càrrec de 
Mn. Joan Galtés, vicari episcopal. Orga-
nitzat per la Federació de Cristians de 
Catalunya. Al Palau Macaya (pg. Sant 
Joan, 108). Info: t. 933 630 364, a/e: 
fedcristians@federaciocristians.org

Xenofòbia i intolerància religiosa, ci-
cle de conferències mes de maig. Di-

mecres 6: «Cristianisme», amb Xa vier 
Marín. A l’auditori de la Fundació Joan 
Maragall (c/ València 244, 2n), a les 
19 h. Informació i inscripcions: FJM, 
t. 934 880 888, www.fundaciojoan-
maragall.org

Parròquia Sant Pere Nolasc (pl. Cas-
tella, 6). Festa del titular i fundador 
de l’Orde de la Mercè. Dies 6, 7 i 8 de 
maig, tridu preparatori (19.30 h) i Eu-
caristia (20 h). Diumenge 10 (12 h), 
diada de la parròquia: Eucaristia presi-
dida pel provincial de la província mer-
cedària d’Aragó i cants de la Coral del 
Centro Aragonés de Barcelona. 

XVIII cicle de conferències dels Amics 
dels Goigs. Els dimecres de maig (19 
h), a la seu de l’entitat (c/ Comte Bor-
rell, 307). Dia 6, «Taller sobre la res-
tauració dels goigs», amb Eudald Ser-
ra. Dia 13, «Els escolapis i els goigs», 
amb el P. Joan Florensa i Parés. Dia 
20, «Experiència personal en la classi-
fica ció i catalogació dels goigs», amb 
Antoni Sagarra. Dia 27, «Carlemany, fe 
i pàtria», amb Mn. Joan Carreres i Péra. 
Els assistents seran obsequiats amb 
goigs. Informació: t. 619 855 251.

Recessos
Recés de Pasqua al monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Tin-

 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

La Nit de Ràdio Estel 
i Catalunya Cristiana
• Dia: dimecres 17 de juny

•  Hora i lloc: 19.30 h, projecció del 
documental al cine Comèdia: Camino 
a la escuela

  21.00 h  Sopar a l’Hotel Avenida Palace

• Adreça: Gran Via de les Corts Catala nes 605

• Preu: 45 E (pel·lícula i sopar)

•  C/C: La Caixa 
ES02 2100 1334 91 0200076078

A l’hora de fer l’ingrés poseu nom, cognom 
i telèfon. L’imprès del banc és l’entrada 
al cinema i al sopar.

Les places són limitades.

Informació:  Tel. 934 092 770
lanit@radioestel.com / lanit@catalunyacristiana.cat

drà lloc el dissabte 9 de maig (10-17 
hores), «Pasqua, joia i llibertat», amb 
Marcel Cape llades. Per a més informa-
ció: www.benedictinessantperepue-
lles.cat

Recés a la Casa Betània (c/ Bona-
vista 37, Cornellà). Diumenge 17 de 
maig, de 10 a 18 h. Predica Mn. Jo-
sep Casanova. Informació: t. 933 751 
102.

Encontre matrimonial. Moviment di-
rigit a parelles, sacerdots i religioses 
que vulguin millorar la seva relació ma-
trimonial o amb la comunitat. Trobada 
de cap de setmana els dies 15, 16 i 
17 de maig, a la Casa d’Exercicis Sant 
Ignasi (Jesuïtes de Sar-
rià, c/ Carrasco i Formi-
guera 32). Informació i 
inscripcions: t. 936 500 
721 / 934 621 250.


