
Oscar Romero
Ebben a hónapban boldoggá avatják San Salvador vértanú érsekét,
akit harmincöt évvel ezelőtt gyilkoltak meg. Romero sorsa szorosan
hozzákapcsolódik a latin-amerikai katonai diktatúrák borzalmaihoz,
másrészt pedig az egyházban megindult mozgalomhoz a szegények
és az elnyomottak melletti kiállás programjával. Az 1969-es medellíni
konferencia szerint: „Egy valóban szegény, missziós és húsvéti egy-
ház arca bontakozik ki egyre ragyogóbban, amely elvált a földi ha-
talomtól, és bátran síkraszáll az egész ember és minden ember fel-
szabadításáért.” Ezt a szemléletet azonban nem mindenki tette
magáévá. A püspökök és a papság egy része az állami vezetés párt-
jára állt, más részük viszont valamilyen formában csatlakozott a fel-
szabadítási teológiához.

Romero nem tartozott egyik csoporthoz sem, viszont igazi lelki-
pásztorként szívén viselte hívei sorsát. Amikor 1977-ben San Salvador
érsekévé nevezték ki, az országon forradalmi hullám söpört végig.
A sztrájkokat és tüntetéseket véres megtorló intézkedések követték.
Ekkor gyilkolták meg a junta fegyveresei Romero egyik legjobb ba-
rátját, a jezsuita Rutilio Grande atyát két társával együtt, csak azért,
mert nincstelen és kizsákmányolt híveinek jogait védelmezte.

Romero ettől kezdve nyíltan kiállt a szegények, az elnyomottak,
a nincstelenek mellett: „Az egyház hallja az elnyomottak kiáltását”.
Beszédeiben és az egyházmegye rádióján keresztül tiltakozott a ka-
tonaság és a halálbrigádok kegyetlenkedései ellen, jogsegélyszolgá-
latot hozott létre, és konkrét akciókkal is segítette a szegényeket. „Min-
den nyomorúságunk okozója az oligarchia, (…) amelyet nem érdekel,
ha a nép éhezik, hanem épp így jutnak hozzá az olcsó munkaerőhöz.”
1980-ban így szólt a katonákhoz: „Testvérek, ti népünkhöz tartoztok!
Saját testvéreiteket ölitek meg a földművesek között! Egy katona sem
köteles olyan parancsnak engedelmeskedni, mely ellenkezik Isten tör-
vényével!” „Isten nevében, e szenvedők nevében, akiknek a kiáltá-
sa napról napra hangosabban száll a mennyekig, kérlek benneteket,
könyörgök nektek, parancsolom nektek: állítsátok meg az elnyomást.”
Híveihez pedig: „Ha egyszer elveszik tőlünk a rádiónkat, ha nem en-
gednek szóhoz jutni, ha megölik az összes papot és a püspököt is, és
pap nélkül maradtok, akkor mindnyájatoknak egyenként Isten mik-
rofonjává, prófétává kell válnia. (…) Ha engem sikerül megölniük,
megbocsátok nekik, és megáldom a tetteseket. Egy püspök meghal-
hat, de Isten egyháza, a nép, sohasem pusztul el.”

Másnap „ismeretlen tettesek” lelőtték, miközben szentmisét mu-
tatott be egy kórház kápolnájában. Romero így azoknak a vérta-
núknak nyomában lépett, akik lelkiismeretükre hallgatva kiállnak
az igazság és a hit mellett, és akik életüket is készek feláldozni em-
bertársaikért.
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