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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย

 ในวันที่ 11 กุมภาพันธที่จะมาถึงนี้ ในทุกๆ วัด เราจะทำการเฉลิมฉลองวันผูปวยสากลครั้งที่ 25 และดวย
วิธีการฉลองอยางพิเศษ ท่ีเมืองลูรด หัวขอของการเฉลิมฉลองปน้ีคือ: ความนาพิศวงในส่ิงท่ีองคพระผูเปนเจา
ไดทรงกระทำ : “พระผูทรงสรรพานุภาพไดทรงกระทำการย่ิงใหญแกขาพเจา” (ลก 1:49) การเฉลิมฉลอง
ที่ไดเริ่มตน โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอล ที่สอง ในป ค.ศ.1992 และไดทำการเฉลิมฉลองครั้งแรก
ท่ีเมืองลูรด ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ ค.ศ.1993 ในวันอันสำคัญน้ี เปนโอกาสท่ีเราใหความสนใจเปนพิเศษตอบรรดา
ผูเจ็บปวยทั้งหลาย และบรรดาผูรับทนทุกขทรมาน และในเวลาเดียวกัน เราระลึกถึงผูที่ใหความชวยเหลือ
บรรดาผูเจ็บปวย เร่ิมตนจากสมาชิกในครอบครัว ผูทำงานดานสุขภาพอนามัย และบรรดาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ 
เพ่ือขอขอบคุณสำหรับกระแสเรียกท่ีไดรับจากองคพระผูเปนเจา ในการเปนผูอยูเคียงขางกับบรรดาพ่ีนองผูเจ็บปวย
นอกจากนั้น การเฉลิมฉลองวันผูปวยสากลยังเปนการฟนฟูพลังฝายจิตเพื่อทำใหพันธกิจที่เปนรากฐานของ 
พระศาสนจักรในการรับใชบรรดาผูเจ็บปวย ผูทนทุกขทรมาน ผูที่สังคมไมยอมรับและบุคคลชายขอบของสังคม 
ใหมุงไปสูความสมบูรณมากย่ิงข้ึน (อาง:สมณลิขิต Dolentium Hominum โดยพระสันตะปาปา จอหน ปอล ท่ีสอง, 
11 กุมภาพันธ 1985) แนนอนวาชวงเวลาของการรำพึงภาวนา พิธีกรรมบูชาขอบพระคุณ ศีลเจิมผูปวย การแบงปน
กับผูปวย การทำความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานชีวจริยศาสตรและการอภิบาลดานเทววิทยาจะเปนกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึน ณ เมืองลูรด ในชวงเวลาของการเฉลิมฉลอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดการชวยเหลือสนับสนุนในรูปแบบใหมและ
มีความหมายตอการรับใชของพระศาสนจักร

 ในขณะน้ีท่ีพอกำลังอยูท่ีหนาถ้ำมัสซาเบียล ตอหนาพระรูปของพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล ผูซ่ึง องคพระ
ผูทรงสรรพานุภาพไดทรงกระทำการย่ิงใหญแกพระนาง เพ่ือพันธกิจการไถบาปมวลมนุษย พอปรารถนาจะอยู
เคียงขางทุกคน พ่ีนองชายหญิงซ่ึงมีชีวิตในประสบการณแหงความทุกขทรมานและสำหรับครอบครัวของพวกลูก
ทุกคน เฉกเชนเดียวกัน พอขอช่ืนชมพวกลูกทุกคนท่ีกำลังรับใชผูปวยเหลาน้ีในบทบาทท่ีแตกตางกันและในสถาบัน
ทางสุขภาพอนามัยท่ัวโลก ผูซ่ึงทำงานดวยวิชาชีพ ความรับผดิชอบและการอุทศิตนในการบรรเทาทุกข การดูแล
รักษาและเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีของผูเจ็บปวย พอขอใหพวกทานทุกคน ทั้งผูเจ็บปวย แพทย พยาบาล 
สมาชิกในครอบครัวและบรรดาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ใหพิจารณาไตรตรอง พระนางมารีย ความรอดของคนไข 
ผูทรงเปนสัญลักษณที่แนนอนแหงความรักขององคพระผูเปนเจา ที่มีตอมนุษยทุกคนและทรงเปนแบบอยาง
ของผูที่นอบนอมตอน้ำพระทัยขององคพระผูเปนเจา และขอใหทานจงแสวงหาความเชื่ออยูเสมอ จงไดรับ
การหลอเลี้ยงดวยพระวาจาของพระเปนเจาและจากศีลศักดิ์สิทธิ ์ตางๆ จากพละกำลังแหงความรักของ
องคพระผูเปนเจาและเพื่อนพี่นอง แมจะตองประสบกับความเจ็บปวยก็ตาม
 เฉกเชน น.แบรนาแด็ต พวกเราอยูภายใตการเฝามองดูขององคพระแม หญิงสาวผูสุภาพแหงลูรดบอกกับ
พวกเราวา หญิงสาวที่ทานนักบุญเรียกวา “สตรีผูงดงาม”  ไดมองมายังเธอประหนึ่งวา คนคนหนึ่งกำลังมองไป
ยังอีกคนหนึ่ง คำพูดงายๆ เหลานี้ไดอธิบายความสมบูรณของความสัมพันธ น.แบรนาแด็ต หญิงสาวผูยากจน 
ไมรูหนังสือและกำลังเจ็บปวย ไดรูสึกวา พระแมกำลังมองมาที่เธอเหมือนกับบุคคลคนหนึ่ง สตรีผูงดงามไดพูด
กับเธอเปยมดวยความเคารพและโดยมิตองโนมตัวลงมา สิ่งนี้เองย้ำเตือนเราวาผูปวยทุกคนยังคงเปนบุคคล
มนุษยอยูเสมอและควรไดรับการปฏิบัติในฐานะบุคคลมนุษยดวย สำหรับบรรดาผูปวยที่มีความพิการ แมกระท่ัง
พิการอยางส้ินเชิง พวกเขาก็มีศักด์ิศรีท่ีมิอาจแยกออกไปได มีพันธกิจในชีวิตของพวกเขา และพวกเขามิไดกลายเปน
เพียงวัตถุ แมแตวาในบางครั้งพวกเขาจะดูเหมือนวาเปนผูถูกกระทำเทานั้น แตในความเปนจริงมันไมเคยเปน
เชนนั้นเลย
 หลังจากพบกับพระนางมารีย ณ ถ้ำมัสซาเบียล ขอบคุณสำหรับการภาวนาของแบรนาแด็ต เธอได
แปรเปล่ียนความออนแอของเธอใหกลับกลายเปนการใหความชวยเหลือผูอ่ืน ขอบคุณตอความรักท่ีไดกลับกลาย
เปนความสามารถในการทำใหเพื่อนพี่นองไดพบความสมบูรณยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด เธอไดอุทิศชีวิตของเธอ
เพื่อความรอดของมนุษยชาติ “สตรีผูงดงาม” ไดขอรองเธอ ใหสวดภาวนาเพื่อบรรดาคนบาป ย้ำเตือนเราวา 
บรรดาผูเจ็บปวย ผูทนทุกขทรมานมีความปรารถนามิใชแคการรักษาเทานั้น แตปรารถนาจะดำรงชีวิตคริสตชน
ท่ีแทจริงดวย โดยการมอบถวายตนเองในฐานะศษิยทีแ่ทจริงของพระคริสตเจา พระแมมารียไดมอบกระแสเรียก
แหงการเปนผูรับใช ผูเจ็บปวยแกแบรนาแด็ต และเรียกเธอใหมาเปนซิสเตอรแหงความรัก พันธกิจซึ่งเธอ
ไดแสดงออกมาเปนเครื่องหมายที่กลายเปนแบบอยางที่บรรดาผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอนามัยสามารถดำเนิน
รอยตามได ดังน้ัน พวกเราจึงควรวอนขอตอพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล ใหเรามีพระหรรษทานแหงการตระหนัก
ถึงบรรดาผูเจ็บปวยในฐานะเปนบุคคล ซึ่งตองการการชวยเหลือ ถึงแมจะดูเหมือนเปนปจจัยพื้นฐาน แตก็เปน
สิ่งที่เราสามารถแบงปนใหแกผูอื่นได
 ภาพลักษณของพระนางมารีย ผูประทานความบรรเทาแกบรรดาผูเจ็บปวย ฉายใหเห็นถึงภาพลักษณ
ของพระศาสนจักรในการอุทิศตนในทุกวันนี้ เพื่อบรรดาผูมีความตองการและบรรดาผูทนทุกขทรมาน ผลลัพธ

อันเลอคาของพระศาสนจักรที่ฉับไวตอโลกแหงความทุกขทรมานและความเจ็บปวย เปนเหตุผลใหเราสำนึก
ในพระคุณขององคพระคริสตเยซู ผูทรงนอบนอมตอน้ำพระทัยของพระบิดาเจา กระทั่งยอมสิ้นพระชนมเพื่อเรา
บนไมกางเขน เพื่อใหมนุษยไดรับการไถบาป ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคพระคริสตเจา พระบุตรของ
พระเจา ผูทรงบังเกิดจากพระนางมารีย เปนการแสดงออกถึงพระพลานุภาพแหงความรักขององคพระผูเปนเจา
ซ่ึงปรากฏมาใหเห็นในชีวิตของเรา โดยเฉพาะในเวลาท่ีเราออนแอ เจ็บปวด ถูกเยาะเยยและถูกรังเกียจ โดยคอยๆ 
เติมพละกำลังแหงความหวังที่ชวยเหลือสนับสนุนและทำใหเราสามารถลุกขึ้นมาไดอีกครั้ง
 ความม่ังค่ังอันย่ิงใหญแหงมนุษยชาติและความเช่ือจะตองไมถูกใชอยางสูญเปลา แตกลับเปนแรงบันดาลใจ
ใหเราไดเปดใจตอความออนแอตามประสามนุษย และขอทาทายในเรื่องสุขภาพอนามัยและเทคโนโลยีในโลก
ปจจุบัน ในโอกาสวันผูปวยสากลน้ี เราสามารถพบกับแรงกระตุนใหมๆ  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมท่ีเคารพ
ตอชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดลอมรอบขาง อีกทั้งขอใหวันนี้ไดเปนแรงบันดาลใจใหเราฟนฟูความพยายามของเรา
ขึ้นใหม เพื่อปกปองความเปนหนึ่งเดียวและศักดิ์ศรีของบุคคล ดวยการแสวงหาความถูกตองในเรื่องคำถาม
ทางชีวจริยธรรม การปกปองผูออนแอและปกปองสิ่งแวดลอม
 ในโอกาสวันผูปวยสากลคร้ังท่ี 25 น้ี พอขอรวมใจสนับสนุนในคำภาวนาและเสริมแรงใหแกบรรดาบุคลากร
ทางการแพทย พยาบาล อาสาสมัครและแกบรรดานักบวชชายหญิงผูอุทิศตนในการดูแล รับใชบรรดาผูท่ีเจ็บปวย
และผูที่มีความตองการ ใหสถาบันของพระศาสนจักรและสถาบันทางโลกซึ่งไดทำงานชวยเหลือนี้ และใหแก
บรรดาครอบครัวซึ่งกำลังดูแลรักษาดวยความรักเปยมลนตอผูเจ็บปวยภายในครอบครัว พอขออำนวยพร
แกทุกคนใหดำรงตนเปนสัญลักษณแหงความชื่นชมยินดีของความรักและการประทับอยูขององคพระผูเปนเจา 
และนักบุญคามิลโล เด แลลลิส องคอุปถัมภของโรงพยาบาล และของผูทำงานดานสุขภาพอนามัย และนักบุญ 
คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา มิชชันนารีแหงความรักเมตตาขององคพระผูเปนเจา
 พี่นองชายและหญิงทุกทาน บรรดาผูเจ็บปวย ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอนามัยและบรรดาอาสาสมัคร
ทั้งหลาย ขอใหเรายกคำภาวนาของพวกเราขึ้นไปยังพระนางมารีย เพื่อวาโดยอาศัยคำวอนขอของพระแม
จะชวยสนับสนุนและดำรงอยูเคียงขางความเชื่อของเรา และชวยเราใหบรรลุถึงความหวังแหงการรักษาและ
สุขภาพอนามัยที่ดีจากองคพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา รับรูถึงความเปนพี่เปนนองและความรับผิดชอบ 
พันธกิจเพื่อการพัฒนาแบบองครวม และความชื่นชมยินดีของความกตัญูรูคุณในทุกครั้งที่เรารูสึกพิศวง
ในความเชื่อและความรักของพระองค

   ขาแตพระนางมารีย พระมารดาของชาวเราทั้งหลาย       
   ในองคพระคริสตเจา พระแมทรงตอนรับเราทั้งหลายในฐานะบุตรของพระนาง
    ทรงสนับสนุนการรอคอยดวยความหวังภายในหัวใจของเรา
    ทรงชวยเราในความปวยไขและความทุกขทรมานของเรา
   นำเราไปสูองคพระคริสตเจา พระบุตรของพระนางและทรงเปนพี่ชายของเรา
   และชวยเหลือเราใหไววางใจในองคพระบิดาเจาผูทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ

 พอขอระลึกถึงพวกลูกทุกคนในคำภาวนาของพอ และขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกลูกทุกคน
 
 วาติกัน, 8 ธันวาคม 2016
 โอกาสสมโภชพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล
 
 
                                                               สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

                      (แปลโดย.. คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)

ความนาพิศวงในสิ่งที่องคพระผูเปนเจา
ไดทรงกระทำ:“พระผูทรงสรรพานุภาพ
ไดทรงกระทำการยิ่งใหญแกขาพเจา”
(ลก 1:49)

สาสนองคสมเด็จ
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บรรดาพี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย

 ในวันที่ 11 กุมภาพันธที่จะมาถึงนี้ ในทุกๆ วัด เราจะทำการเฉลิมฉลองวันผูปวยสากลครั้งที่ 25 และดวย
วิธีการฉลองอยางพิเศษ ท่ีเมืองลูรด หัวขอของการเฉลิมฉลองปน้ีคือ: ความนาพิศวงในส่ิงท่ีองคพระผูเปนเจา
ไดทรงกระทำ : “พระผูทรงสรรพานุภาพไดทรงกระทำการย่ิงใหญแกขาพเจา” (ลก 1:49) การเฉลิมฉลอง
ที่ไดเริ่มตน โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอล ที่สอง ในป ค.ศ.1992 และไดทำการเฉลิมฉลองครั้งแรก
ท่ีเมืองลูรด ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ ค.ศ.1993 ในวันอันสำคัญน้ี เปนโอกาสท่ีเราใหความสนใจเปนพิเศษตอบรรดา
ผูเจ็บปวยทั้งหลาย และบรรดาผูรับทนทุกขทรมาน และในเวลาเดียวกัน เราระลึกถึงผูที่ใหความชวยเหลือ
บรรดาผูเจ็บปวย เร่ิมตนจากสมาชิกในครอบครัว ผูทำงานดานสุขภาพอนามัย และบรรดาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ 
เพ่ือขอขอบคุณสำหรับกระแสเรียกท่ีไดรับจากองคพระผูเปนเจา ในการเปนผูอยูเคียงขางกับบรรดาพ่ีนองผูเจ็บปวย
นอกจากนั้น การเฉลิมฉลองวันผูปวยสากลยังเปนการฟนฟูพลังฝายจิตเพื่อทำใหพันธกิจที่เปนรากฐานของ 
พระศาสนจักรในการรับใชบรรดาผูเจ็บปวย ผูทนทุกขทรมาน ผูที่สังคมไมยอมรับและบุคคลชายขอบของสังคม 
ใหมุงไปสูความสมบูรณมากย่ิงข้ึน (อาง:สมณลิขิต Dolentium Hominum โดยพระสันตะปาปา จอหน ปอล ท่ีสอง, 
11 กุมภาพันธ 1985) แนนอนวาชวงเวลาของการรำพึงภาวนา พิธีกรรมบูชาขอบพระคุณ ศีลเจิมผูปวย การแบงปน
กับผูปวย การทำความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานชีวจริยศาสตรและการอภิบาลดานเทววิทยาจะเปนกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึน ณ เมืองลูรด ในชวงเวลาของการเฉลิมฉลอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดการชวยเหลือสนับสนุนในรูปแบบใหมและ
มีความหมายตอการรับใชของพระศาสนจักร

 ในขณะน้ีท่ีพอกำลังอยูท่ีหนาถ้ำมัสซาเบียล ตอหนาพระรูปของพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล ผูซ่ึง องคพระ
ผูทรงสรรพานุภาพไดทรงกระทำการย่ิงใหญแกพระนาง เพ่ือพันธกิจการไถบาปมวลมนุษย พอปรารถนาจะอยู
เคียงขางทุกคน พ่ีนองชายหญิงซ่ึงมีชีวิตในประสบการณแหงความทุกขทรมานและสำหรับครอบครัวของพวกลูก
ทุกคน เฉกเชนเดียวกัน พอขอช่ืนชมพวกลูกทุกคนท่ีกำลังรับใชผูปวยเหลาน้ีในบทบาทท่ีแตกตางกันและในสถาบัน
ทางสุขภาพอนามัยท่ัวโลก ผูซ่ึงทำงานดวยวิชาชีพ ความรับผิดชอบและการอุทิศตนในการบรรเทาทุกข การดูแล
รักษาและเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีของผูเจ็บปวย พอขอใหพวกทานทุกคน ทั้งผูเจ็บปวย แพทย พยาบาล 
สมาชิกในครอบครัวและบรรดาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ใหพิจารณาไตรตรอง พระนางมารีย ความรอดของคนไข 
ผูทรงเปนสัญลักษณที่แนนอนแหงความรักขององคพระผูเปนเจา ที่มีตอมนุษยทุกคนและทรงเปนแบบอยาง
ของผูที่นอบนอมตอน้ำพระทัยขององคพระผูเปนเจา และขอใหทานจงแสวงหาความเชื่ออยูเสมอ จงไดรับ
การหลอเลี้ยงดวยพระวาจาของพระเปนเจาและจากศีลศักดิ์สิทธิ ์ตางๆ จากพละกำลังแหงความรักของ
องคพระผูเปนเจาและเพื่อนพี่นอง แมจะตองประสบกับความเจ็บปวยก็ตาม
 เฉกเชน น.แบรนาแด็ต พวกเราอยูภายใตการเฝามองดูขององคพระแม หญงิสาวผูสุภาพแหงลูรดบอกกับ
พวกเราวา หญิงสาวที่ทานนักบุญเรียกวา “สตรีผูงดงาม”  ไดมองมายังเธอประหนึ่งวา คนคนหนึ่งกำลังมองไป
ยังอีกคนหนึ่ง คำพูดงายๆ เหลานี้ไดอธิบายความสมบูรณของความสัมพันธ น.แบรนาแด็ต หญิงสาวผูยากจน 
ไมรูหนังสือและกำลังเจ็บปวย ไดรูสึกวา พระแมกำลังมองมาที่เธอเหมือนกับบุคคลคนหนึ่ง สตรีผูงดงามไดพูด
กับเธอเปยมดวยความเคารพและโดยมิตองโนมตัวลงมา สิ่งนี้เองย้ำเตือนเราวาผูปวยทุกคนยังคงเปนบุคคล
มนุษยอยูเสมอและควรไดรับการปฏิบัติในฐานะบุคคลมนุษยดวย สำหรับบรรดาผูปวยที่มีความพิการ แมกระท่ัง
พิการอยางส้ินเชิง พวกเขาก็มีศักด์ิศรีท่ีมิอาจแยกออกไปได มีพันธกิจในชีวิตของพวกเขา และพวกเขามิไดกลายเปน
เพียงวัตถุ แมแตวาในบางครั้งพวกเขาจะดูเหมือนวาเปนผูถูกกระทำเทานั้น แตในความเปนจริงมันไมเคยเปน
เชนนั้นเลย
 หลังจากพบกับพระนางมารีย ณ ถ้ำมัสซาเบียล ขอบคุณสำหรับการภาวนาของแบรนาแด็ต เธอได
แปรเปล่ียนความออนแอของเธอใหกลับกลายเปนการใหความชวยเหลือผูอ่ืน ขอบคุณตอความรักท่ีไดกลับกลาย
เปนความสามารถในการทำใหเพื่อนพี่นองไดพบความสมบูรณยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด เธอไดอุทิศชีวิตของเธอ
เพื่อความรอดของมนุษยชาติ “สตรีผูงดงาม” ไดขอรองเธอ ใหสวดภาวนาเพื่อบรรดาคนบาป ย้ำเตือนเราวา 
บรรดาผูเจ็บปวย ผูทนทุกขทรมานมีความปรารถนามิใชแคการรักษาเทานั้น แตปรารถนาจะดำรงชีวิตคริสตชน
ทีแ่ทจริงดวย โดยการมอบถวายตนเองในฐานะศิษยท่ีแทจริงของพระคริสตเจา พระแมมารยีไดมอบกระแสเรียก
แหงการเปนผูรับใช ผูเจ็บปวยแกแบรนาแด็ต และเรียกเธอใหมาเปนซิสเตอรแหงความรัก พันธกิจซึ่งเธอ
ไดแสดงออกมาเปนเครื่องหมายที่กลายเปนแบบอยางที่บรรดาผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอนามัยสามารถดำเนิน
รอยตามได ดังน้ัน พวกเราจึงควรวอนขอตอพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล ใหเรามีพระหรรษทานแหงการตระหนัก
ถึงบรรดาผูเจ็บปวยในฐานะเปนบุคคล ซึ่งตองการการชวยเหลือ ถึงแมจะดูเหมือนเปนปจจัยพื้นฐาน แตก็เปน
สิ่งที่เราสามารถแบงปนใหแกผูอื่นได
 ภาพลักษณของพระนางมารีย ผูประทานความบรรเทาแกบรรดาผูเจ็บปวย ฉายใหเห็นถึงภาพลักษณ
ของพระศาสนจักรในการอุทิศตนในทุกวันนี้ เพื่อบรรดาผูมีความตองการและบรรดาผูทนทุกขทรมาน ผลลัพธ

อันเลอคาของพระศาสนจักรที่ฉับไวตอโลกแหงความทุกขทรมานและความเจ็บปวย เปนเหตุผลใหเราสำนึก
ในพระคุณขององคพระคริสตเยซู ผูทรงนอบนอมตอน้ำพระทัยของพระบิดาเจา กระทั่งยอมสิ้นพระชนมเพื่อเรา
บนไมกางเขน เพื่อใหมนุษยไดรับการไถบาป ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคพระคริสตเจา พระบุตรของ
พระเจา ผูทรงบังเกิดจากพระนางมารีย เปนการแสดงออกถึงพระพลานุภาพแหงความรักขององคพระผูเปนเจา
ซ่ึงปรากฏมาใหเห็นในชีวิตของเรา โดยเฉพาะในเวลาท่ีเราออนแอ เจ็บปวด ถูกเยาะเยยและถูกรังเกียจ โดยคอยๆ 
เติมพละกำลังแหงความหวังที่ชวยเหลือสนับสนุนและทำใหเราสามารถลุกขึ้นมาไดอีกครั้ง
 ความม่ังค่ังอันย่ิงใหญแหงมนุษยชาติและความเช่ือจะตองไมถูกใชอยางสูญเปลา แตกลับเปนแรงบันดาลใจ
ใหเราไดเปดใจตอความออนแอตามประสามนุษย และขอทาทายในเรื่องสุขภาพอนามัยและเทคโนโลยีในโลก
ปจจุบัน ในโอกาสวันผูปวยสากลน้ี เราสามารถพบกับแรงกระตุนใหมๆ  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมท่ีเคารพ
ตอชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดลอมรอบขาง อีกทั้งขอใหวันนี้ไดเปนแรงบันดาลใจใหเราฟนฟูความพยายามของเรา
ขึ้นใหม เพื่อปกปองความเปนหนึ่งเดียวและศักดิ์ศรีของบุคคล ดวยการแสวงหาความถูกตองในเรื่องคำถาม
ทางชีวจริยธรรม การปกปองผูออนแอและปกปองสิ่งแวดลอม
 ในโอกาสวันผูปวยสากลคร้ังท่ี 25 น้ี พอขอรวมใจสนับสนุนในคำภาวนาและเสริมแรงใหแกบรรดาบุคลากร
ทางการแพทย พยาบาล อาสาสมัครและแกบรรดานักบวชชายหญิงผูอุทิศตนในการดูแล รับใชบรรดาผูท่ีเจ็บปวย
และผูที่มีความตองการ ใหสถาบันของพระศาสนจักรและสถาบันทางโลกซึ่งไดทำงานชวยเหลือนี้ และใหแก
บรรดาครอบครัวซึ่งกำลังดูแลรักษาดวยความรักเปยมลนตอผูเจ็บปวยภายในครอบครัว พอขออำนวยพร
แกทุกคนใหดำรงตนเปนสัญลักษณแหงความชื่นชมยินดีของความรักและการประทับอยูขององคพระผูเปนเจา 
และนักบุญคามิลโล เด แลลลิส องคอุปถัมภของโรงพยาบาล และของผูทำงานดานสุขภาพอนามัย และนักบุญ 
คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา มิชชันนารีแหงความรักเมตตาขององคพระผูเปนเจา
 พี่นองชายและหญิงทุกทาน บรรดาผูเจ็บปวย ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอนามัยและบรรดาอาสาสมัคร
ทั้งหลาย ขอใหเรายกคำภาวนาของพวกเราขึ้นไปยังพระนางมารีย เพื่อวาโดยอาศัยคำวอนขอของพระแม
จะชวยสนับสนุนและดำรงอยูเคียงขางความเชื่อของเรา และชวยเราใหบรรลุถึงความหวังแหงการรักษาและ
สุขภาพอนามัยที่ดีจากองคพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา รับรูถึงความเปนพี่เปนนองและความรับผิดชอบ 
พันธกิจเพื่อการพัฒนาแบบองครวม และความชื่นชมยินดีของความกตัญูรูคุณในทุกครั้งที่เรารูสึกพิศวง
ในความเชื่อและความรักของพระองค

   ขาแตพระนางมารีย พระมารดาของชาวเราทั้งหลาย       
   ในองคพระคริสตเจา พระแมทรงตอนรับเราทั้งหลายในฐานะบุตรของพระนาง
    ทรงสนับสนุนการรอคอยดวยความหวังภายในหัวใจของเรา
    ทรงชวยเราในความปวยไขและความทุกขทรมานของเรา
   นำเราไปสูองคพระคริสตเจา พระบุตรของพระนางและทรงเปนพี่ชายของเรา
   และชวยเหลือเราใหไววางใจในองคพระบิดาเจาผูทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ

 พอขอระลึกถึงพวกลูกทุกคนในคำภาวนาของพอ และขออำนวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกลูกทุกคน
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