
El dia 25 de gener se celebra la Conversió de 
Sant Pau, patró de pagesos, ramaders i publi-
cistes. Pau de Tars o Saule de Tars era de raça 
hebrea i de religió jueva. Va viure durant el segle 
I després de Crist; per tant va ser contemporani 
de Jesús.

Per Pau la conversió implica, com el mateix relat 
dels Fets dels Apòstols explica, una mirada nova 
que prové de la seva trobada amb Jesús: Pel 
camí, quan ja m’acostava a Damasc, de sobte, 
cap al migdia, esclatà al voltant meu una gran 
llum que venia del cel, vaig caure a terra i vaig 
sentir una veu que em deia: “Saule, Saule, per 
què em persegueixes?” Jo vaig respondre: “Qui 
sou, Senyor?” Ell em digué: “Jo sóc Jesús, el 
Natzarè, que tu persegueixes (Fets 22, 3-16).

Pau va pel camí i passa de la llei a l’amor, del 
mèrit a la gràcia i acaba esdevenint una de les 
fi gures que més contribuïren en l’expansió del 
cristianisme en el món grecoromà tot i que ini-
cialment, abans de la seva conversió, perseguí 
els cristians hel·lenistes de Jerusalem. A partir 
d’aleshores, doncs, Pau predicà a gentils, és a 
dir als no jueus de l’Imperi Romà, portant el cris-
tianisme a nombroses regions de l’Àsia Menor, 
Europa i Hispània.

El moment de la conversió és un dels moments 
claus en la vida de Pau perquè va ser quan va 
entendre que perseguir a cristians era com per-
seguir el mateix Jesús: Jo sóc Jesús, a qui tu 
persegueixes. Però aixeca’t i posa’t dempeus, 
perquè m’he deixat veure per tu per a fer-te mi-
nistre i testimoni del que has vist i del que enca-

ra et mostraré. Jo et lliuraré del teu poble i dels 
gentils als quals t’envio, perquè obris els seus 
ulls i així es converteixin de les tenebres a la llum 
i del poder de Satanàs a Déu, i rebin el perdó 
dels pecats i l’herència entre els santifi cats per 
la fe en mi (Act 26, 15-18).

Pau va portar a terme la seva missió de predicar 
realitzant viatges apostòlics, fundant i enfortint 
comunitats cristianes en les diverses províncies 
de l’imperi Romà escrivint cartes que aviat serien 
rebudes en les esglésies. Va escriure cartes a 
comunitats senceres i a persones singulars.

Pau és venerat com a sant per l’Església Catò-
lica, l’Església Ortodoxa i l’Església Anglicana, 
possiblement per aquest motiu se celebri cada 
any, entre el dia 18 de gener i el 25, la Setmana 
per la Unitat dels Cristians, una iniciativa ecumè-
nica de pregària en la que hi participen diferents 
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confessions cristianes: ortodoxos, anglicans, 
evangèlics i catòlics per demanar a l’Esperit Sant 
que faci possible una comunió sincera i plena 
entre els cristians de les diferents tradicions.

Diu la tradició popular que les calendes de Sant 

Pau, que comencen el dia 1 de gener i acaben el 
24, prediuen el temps que farà els dotze mesos 
de l’any, aquest pronòstic a més ve reafi rmat pel 
temps que fa el dia de la conversió del sant. De 
fet, hi ha un refrany que diu si plou per Sant Pau, 
hivern adéu siau i, si fa sol, ve un hivern nou. 

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 24, a 
les 7 de la tarda, trobada del grup Sant Mateu i a 
les 8 del vespre del grup Sant Marc. Dimarts dia 
25, a les 2/4 de 8 del vespre, trobada del grup 
Sant Joan.

VIDA CREIXENT. Dimarts dia 25, a les 6 de la 
tarda, reunió mensual del grup de Vida Creixent, 
oberta a tothom.

CONFIRMACIONS. Un grup de joves de la par-
ròquia us convidem a acompanyar-nos el dissab-
te 29 de gener, dia en que rebrem el Sagrament 
de la Confi rmació durant la missa vespertina 
de les 8. Presidirà la celebració Mons. Salvador 
Cristau, bisbe de la diòcesi de Terrassa.

MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua 
la campanya de recollida de medicaments per 
Veneçuela. Podeu deixar els medicaments al 
despatx parroquial.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. Missa de 
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

L’Esperit del Senyor reposa sobre meu,
ja que ell m’ha ungit
per portar la Bona Nova als desvalguts,
m’ha enviat a proclamar
als captius la llibertat,
als cecs el retorn de la llum.

Lc 1, 1-4, 4 ,14-21


