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35 ANYS DE L’ASSASSINAT DEL BISBE  OSCAR ROMERO 
 

“24 de Març de 1980. Són les 17’30 i el bisbe Oscar-Arnulfo Romero, arquebisbe de San 
Salvador, a El Salvador, celebra l’eucaristia a la capella de l’hospital per a malalts de càncer 
“La Divina Providencia”. La missa s’aplica en sufragi per la difunta Sara de Pinto, a la família 
de la qual pertanyia “El Independiente” (un dels pocs diaris no alineats amb els interessos del 
poder). En l’homilia, el bisbe Romero, lloa a la difunta per haver lliurat la seva vida pel proïsme, 
per la justícia, per la dignitat humana. “Unim-nos, doncs, íntimament en fe i esperança a 
aquest moment de pregària per “doña Sarita” i per nosaltres”. Van ser les darreres paraules de 
l’arquebisbe. Poc després, mentre preparava les ofrenes a l’altar, és abatut pel tret d’un 
franctirador. Els fidels, aterrits, es llencen a terra. Passats els primers instants d’horror, 
s’aixequen per auxiliar-lo, estès en un bassal de sang. Encara respira. Les ferides no han tocat 
òrgans vitals, però la bala que li ha explotat al pit és de fragmentació. El bisbe Romero arriba a 
l’hospital amb vida, però mor poc després per hemorràgia interna.Ja han passat 35 anys des 
d’aquest assassinat, i la figura del bisbe Romero continua molt viva; especialment en el poble 
salvadorenc, que el considera un sant. S’ha escrit molt sobre ell.  
En alguns casos s’ha intentat distorsionar la seva persona i convertir-lo en allò que no era. A 
l’arquebisbe de San Salvador li va tocar viure una època molt difícil en un país sacsejat per la 
violència, el terror i la injustícia. No el movien interessos polítics, i no dubtava a denunciar els 
extremismes, ja fossin d’esquerres o de dretes. El motor de l’arquebisbe Romero era 
l’Evangeli, i l’opció preferencial pels pobres. Va ser un profeta de la justícia i de la pau.  
 

Romero sabia que el seu servei a Déu i el compromís que se’n derivava li podia costar la vida. 
Tenia por, no ho negava. “Em costa acceptar una mort violenta que, en aquestes 
circumstàncies, és molt possible”, deia el 25 de Febrer de 1980. Això no obstant, estava 
disposat a donar la vida:”Les circumstàncies desconegudes es viuran amb la gràcia de Déu. 
Ell va assistir els màrtirs i, si cal, el sentiré molt proper en lliurar-li el meu darrer sospir. Però 
més valuós que el moment de morir és lliurar-li tota la vida i viure per a Ell”. 
 

Aquest aniversari coincideix amb el reconeixement com a màrtir per part del papa Francesc, 
cosa que facilita i accelera el seu procés de beatificació. Per aquestes dues raons volem 
recordar la seva figura i el seu missatge de salvació per a convertir-ho en pregària que pugui 
ajudar-nos a viure amb intensitat l’Església dels pobres, el dret de tothom a viure amb dignitat i 
el desig de pau en un món marcat per la violència i per la desigualtat social”. 
(D’un fulletó editat pels moviments cristians de Delegacions             Diocesanes dels bisbats de 
Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
                                                                 Jn 3, 14-21 

 

No es una frase más. Palabras que se podrían eliminar del Evangelio, sin que nada importante 
cambiara. Es la afirmación que recoge el núcleo esencial de la fe cristiana. «Tanto amó  

 

Dios al mundo que entregó a su Hijo único». Este amor de Dios es el origen y el 
fundamento de nuestra esperanza. 
 
«Dios ama el mundo». Lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y 
contradicciones. Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, 
perdido y desamparado. Dios lo envuelve con su amor por los cuatro costados. Esto tiene 
consecuencias de la máxima importancia. 
Primero, Jesús es, antes que nada, el «regalo» que Dios ha hecho al mundo, no sólo a los 
cristianos. Los investigadores pueden discutir sin fin sobre muchos aspectos de su figura 
histórica. Los teólogos pueden seguir desarrollando sus teorías más ingeniosas. Sólo quien se  
acerca a Jesucristo como el gran regalo de Dios, puede ir descubriendo en todos sus gestos, 
con emoción y gozo, la cercanía de Dios a todo ser humano. 
Segundo. La razón de ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo es 
recordar el amor de Dios. Lo ha subrayado muchas veces el Vaticano II: La Iglesia «es 
enviada por Cristo a manifestar y comunicar el amor de Dios a todos los hombres». 
Nada hay más importante. Lo primero es comunicar ese amor de Dios a todo ser humano. 
Tercero. Según el evangelista, Dios hace al mundo ese gran regalo que es Jesús, «no para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». Es muy peligroso hacer de la 
denuncia y la condena del mundo moderno todo un programa pastoral. Sólo con el corazón 
lleno de amor a todos, nos podemos llamar unos a otros a la conversión. Si las personas se 
sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de Jesús sino otra 
cosa: tal vez, nuestro resentimiento y enojo. 
Cuarto. En estos momentos en que todo parece confuso, incierto y desalentador, nada nos 
impide a cada uno introducir un poco de amor en el mundo. Es lo que hizo Jesús. No hay que 
esperar a nada. ¿Por qué no va a haber en estos momentos hombres y mujeres buenos, que 
introducen entre nosotros amor, amistad, compasión, justicia, sensibilidad y ayuda a los que 
sufren…? Estos construyen la Iglesia de Jesús, la Iglesia del amor. 
                                                                                                               José Antonio Pagola 

 
 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA: 

 

 DISSABTE:14 20h. MISSA  FAMILIAR 

 DIUMENGE:15 11h. 
13h. 

 
Maria-Salomé Tamayo Rodríguez 

 DILLUNS: 16 20h. Ferran Asmarats Gallart; Antonio 
Jiménez Gallego 

 DIMARTS:17 20h.  

 DIMECRES:18 20h. Romà Márquez 

 DIJOUS:19 20h.  

 DIVENDRES:20 20h. Josefa Pérez Calderón 

 DISSABTE:21 20h.  

 DIUMENGE:22                    11h. 
13h. 

Marina Rius Vergé 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 

 
 
 
 



 
 
PASTORAL DE LA SALUT: 
Aquest dimecres, dia 18, a les 11h. visita als interns de la residència “Vitalia” i celebració 
religiosa amb els qui ho vulguin. 
 

GRUP  DE  JOVES: 
Pregària de Taisé divendres dia 20 a les 21’00h. A la capella del Santíssim de la nostra Parròquia. 
 

VIA-CRUCIS: 
Diumenge dia 22 de Març, farem el Via-Crucis al Monestir de Mont-Sió, d’Esplugues, a les 
6 de la tarda.   
Diumenge dia 29 de Març, farem el Via-Crucis a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes , a 
les 6 de la tarda.   
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

DIUMENGE  VINENT 

COL·LECTA  EXTRA 

PER  AL  SEMINARI 
 


