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Roma acull la canonització de set beats
El pontífex va presidir la Santa Missa on va canonitzar el papa Pau VI i Mons. Òscar
Romero
15 Octubre, 2018 - MALONSO

FOTOS: Dr. Guillermo Simón
L’Església catòlica ha nomenat 7 nous sants: Pau VI, Òscar Romero, Nazaria Ignacia, María
Catalina Kasper, Franceso Spinelli, Vincenzo Romano i Nunzio Sulprizio. L’arquebisbe de
Barcelona, card. Joan Josep Omella, va assistir a la celebració al Vaticà, on va tenir un
encontre amb el papa Francesc.

|1

Roma acull la canonització de set beats

Homilia del papa Francesc
En la homilia, el papa Francesc va reﬂexionar sobre la paràbola del jove ric, que va negar-se
a seguir Jesús. Així, el pontífex va ser molt clar en les seves posicions: “Segueix-me: no vagis
amb Jesús només quan et vingui de gust, sinó busca’l cada dia; no et conformis en observar
els preceptes, en donar una mica d’almoina i dir algunes oracions. Troba en Ell al Déu que
sempre t’estima, el sentit de la teva vida, i la força per entregar-te”.
El pontífex va donar a entendre què “si el cor està ple de béns no hi haurà espai pel Senyor”.
De fet, va assegurar que “Jesús és radical” i “ho dóna i ho demana tot”. D’altre banda, a
base de preguntes retòriques va convidar a cada un a reﬂexionar sobre la nostra “història
d’amor amb Déu”.
“És precisament enmig de les diﬁcultats quan els nostres contemporanis tenen la necessitat
de conèixer l’alegria, d’escoltar els seu cant”, explicava. Per acabar, va assegurar que
“alleugerir el cor de béns fa que siguem més lliures per estimar Déu i transmetre l’alegria”,
tal com van fer aquests nous sants.

La vocació universal en la santedat
El papa Francesc es va referir als nous sants en la seva homilia, els protagonistes del dia.
Concretament, respecte de Pau VI, va remarcar la seva dedicació a l’Evangeli de Crist,
“travessant noves fronteres i convertint-se en el seu testimoni”. “Va ser profeta d’una
Església extravertida amb els allunyats i es va cuidar dels pobres”, assegurava el pontífex.
Segons va dir, ens exhorta a viure la nostra vocació comú, una “vocació universal a la
santedat”; que “no és parcial”.
En addició, Francesc va remarcar la ﬁgura de Mons. Òscar Romero, que va deixar les
seguretats del món per acostar-se als més pobres i a la seva gent. Tal com va dir, “tenia el
cor magnetitzat per Jesús i els seus germans”. Finalment, va subratllar que tots els nous
sants, en diferents contexts, han traduït amb la seva vida la Paraula d’avui, “sense càlculs i
arriscant-se”.
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Pau VI
La canonització de Pau VI ens recorda que, en els seu ministeri pastoral, malgrat les
diﬁcultats de l’Església coetània, va esdevenir un testimoni audaç i prudent. Va dur a terme
la responsabilitat de la gran obra del Concili Vaticà II. El papa Francesc ha mostrat en
diverses ocasions, l’admiració pel pensament del nou sant. De fet, el mateix Francesc
prioritza tal com ho va fer Pau VI l’Església del diàleg; així com una Església “samaritana”, i
entregada als pobres.

Mons. Òscar Romero
El nou Sant Òscar Romero ha estat un referent de santedat per a tota l’Església. Des de la
seva mort, assassinat mentre celebrava Missa, el bisbe Romero ha estat recordat i estimat;
sobretot pel seu poble ﬁdel del Salvador. Va fer arribar el missatge de l’Evangeli a tots, sense
exclusió. Tal com va dir en una entrevista: “M’agrada el qualiﬁcatiu d’home d’esperança.
Crec que és la meva missió […] La meva mort, si és acceptada per Déu, serà per
l’alliberament del meu poble i com un testimoni d’esperança en el futur”.
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