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Germans àrabs de naixement, metges per vocació (i de franc) i cristians per
elecció, moriren màrtirs a Síria (287). El seu culte s’estengué des de l’Orient a
l’Occident. Patrons dels metges i de tots els qui tenen cura dels malalts: «No
curaven per diners, sinó per misericòrdia i pur amor de Déu. Els metges
compassius [...]
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Germans àrabs de naixement, metges per vocació (i de franc) i cristians per elecció, moriren
màrtirs a Síria (287). El seu culte s’estengué des de l’Orient a l’Occident. Patrons dels metges
i de tots els qui tenen cura dels malalts: «No curaven per diners, sinó per misericòrdia i pur
amor de Déu. Els metges compassius i misericordiosos, no atenen només als que hi van per
si mateixos al seu sant sanatori, sinó que també atrauen cap a ells amb molta compassió als
que mai no han pensat de fer-ho» (Vida).
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Joan Baptista va néixer el 1897 a Concesio. D’estudiant, els companys li deien el
“setciències”: treia excel·lent en totes assignatures. Va escollir el nom de Pau, en ser elegit
bisbe de Roma el 1963 en ple Concili Vaticà II. Va ser el primer papa que va visitar els cinc
continents, intentant establir relacions diplomàtiques amb totes les nacions. Autor de grans
encícliques: “Ecclesiam suam” (1964, identiﬁca l’Església amb el Cos de Crist); “Mysterium
ﬁdei” (1965), “Populorum progressio” (1967, l’economia del món ha d’estar al servei de tota
la humanitat i no només d’uns pocs), “Humanӕ Vitӕ” (1968, sobre la regulació de la
natalitat), i la gran exhortació mariana “Marialis cultus” (1974).
En el seu Testament escriví: «Sento que l’Església m’envolta: Oh santa Església, una i
catòlica i apostòlica, rep junt amb la meva salutació de benedicció, el meu suprem acte
d’amor». Canonitzat pel papa Francesc el 14 d’octubre 2018, juntament amb sant Òscar
Romero.
► “Pel setembre no fa cap arruga el ventre”.

|2

