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มารดาแหงพระศาสนจักร” <<”นี่แนะ ลูกของแม ... นี่แนะ  แมของเจา” และนับแตนั้นเปนตนไปศิษยคนนั้นก็
พาพระแมไปอยูท่ีบานตน”>> จากพระวรสารโดยนักบุญยอหน น่ีเปนหัวขอแหงสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสสำหรับวันผูปวยสากลครั้งที่ 26 ที่เราจะทำการเฉลิมฉลองกันในวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 ซึ่ง
เปนวันฉลองแมพระแหงเมืองลูรด
 ตอไปนี้คือสาสนฉบับเต็มซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงลงพระนามเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา 
ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระคริสตกษัตริย

*************
มารดาแหงพระศาสนจักร  “นี่แนะ ลูกของแม ... นี่แนะ แมของเจา”

และจากนั้นเปนตนไปศิษยก็นำพระมารดาไปอยูกับตน (ยน. 19: 26-27)

พี่นองชายหญิงที่รัก

 การรับใชของพระศาสนจักรตอผูปวยและผูดูแลผูปวยตองฟนฟูความเขมแข็งและความซื่อสัตยตอไป
ตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจา (เทียบ ลก. 9: 2-6; มธ. 10: 1-8; มก. 6: 7-13) พรอมกับเลียนแบบ
ฉบับของพระอาจารยผูทรงมีพระบัญชานี้

 หัวขอวันผูปวยสากลปนี้ที่ไดมาจากพระดำรัสที่พระเยซูเจาตรัสจากไมกางเขนตอพระนางมารียมารดา
ของตนและตอยอหน: “สตรีเอย น่ีคือลูกของทาน ... น่ีแนะ แมของเจา และจากน้ันเปนตนไปศิษยก็รับพระนาง
ไปอยูที่บานตน” (ยน. 19: 26-27)
 1.  พระวาจาของพระคริสตเจาสองสวางพระธรรมล้ำลึกแหงไมกางเขนอยางชัดเจน ซึ่งไมไดหมายถึง
   วิบัติกรรมที่สิ้นหวัง แตกลับตรงกันขาม กลับกลายเปนสถานที่ซึ่งพระองคแสดงพระสิริมงคลและ
   ความรักของพระองคจนถึงที่สุด แลวความรักดังกลาวก็กลายเปนพื้นฐานและกฎเกณฑสำหรับ
   ชุมชนคริสตชนและชีวิตของศิษยแตละคน

   กอนอื่นใดพระวาจาของพระเยซูคริสตคือบอเกิดแหงกระแสเรียกของแมพระเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง  
   ท่ีเปนพิเศษคือพระแมมารียจะทรงเปนมารดาศิษยแหงพระบุตรของพระแม คอยดูแลเอาใจใสพวกเขา
   และการเดินทางตลอดชีวิตของพวกเขา ดังที่เราทราบความเอาใจใสของแมตอบุตรทั้งดานจิตและ
   ดานวัตถุตอการเจริญเติบโตจนตลอดชีวิต

   ความเจ็บปวดที่สุดแสนจะพรรณาบนไมกางเขนทิ่มแทงดวงวิญญาณของพระแมมารีย (เทียบ ลก. 
   2: 35) มิไดทำใหพระแมพิการ แตกลับตรงกันขาม ในฐานะที่ทรงเปนมารดาของพระคริสตเจา  
   หนทางใหมแหงการอุทิศตนเองไดถูกเปดออกตอหนาพระแม  บนไมกางเขนพระเยซูทรงแสดง
   ความหวงใยตอพระศาสนจักรและมนุษยชาติ พระแมถูกเรียกใหแบงปนความหวงใยดังกลาวดวย   
   ในการกลาวถึงการเสด็จมาของพระจิตในวันเปนเตกอส (Pentecost) หนังสือกิจการของอัครสาวก
   แสดงใหเราเห็นวาแมพระทรงเร่ิมมีบทบาทในชุมชนคริสตชนแรกๆของพระศาสนจักร  ซ่ึงเปนบทบาท
   ที่ยังดำเนินตอไปไมมีวันสิ้นสุด

 2.  ยอหนศิษยรักคือรูปแบบของพระศาสนจักรซึ่งเปนประชากรของพระผูไถ ยอหนคงรับวาแมพระ
   เปนมารดาของตน  ในการกระทำดังกลาวถึงเรียกรองใหนำแมพระไปอยูกับเขาที่บานเพื่อที่พระแม
   จะไดเปนแบบฉบับแหงความเปนศิษย  และใหเขาพิศเพงถึงกระแสเรียกแหงความเปนมารดาท่ีพระเยซู
   ทรงมอบใหรวมถึงทุกสิ่งที่จะตามมา ทรงเปนมารดาที่ใหกำเนิดบุตรมากมายซึ่งสามารถที่จะรัก
   ตามที่พระเยซูเจาทรงบัญชา  นี่เปนเหตุผลที่กระแสเรียกแหงการเปนมารดาของแมพระใหดูแล
   บรรดาลูกจึงถูกมอบใหกับยอหนและแกพระศาสนจักรโดยรวม ชุมชนทั้งปวงแหงศิษยลวนรวมอยู
   ในกระแสเรียกแหงความเปนมารดาของพระแมมารีย ยอหนผูมีสวนรวมในทุกสิ่งกับพระเยซูคริสต
   ทราบวาพระอาจารยตองการนำทุกคนใหไดพบกับพระบิดาของพระองค  เขาสามารถเปนประจักษ
   ตอความจริงวาพระเยซูไมเพียงแตไดพบกับประชาชนจำนวนมากท่ีทนทุกขจากความเจ็บปวยฝายจิต
   เพราะความเยอหยิ่งจองหอง (เทียบ ยน. 8: 31-39) และการเจ็บปวยฝายกายเทานั้น (เทียบ ยน. 
   5: 6)  พระองคทรงประทานพระเมตตาและการใหอภัยทุกคน และทรงบำบัดคนปวยใหเปนดุจ

   เครื่องหมายของชีวิตครบบริบูรณแหงพระอาณาจักร ซึ่งพระองคจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดใหแหง  
   เฉกเชนพระแมมารีย สานุศิษยถูกเรียกรองใหเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน แตมิใชแตเพียงเทานั้น   
   พวกเขารูวาดวงใจของพระเยซูน้ันเปดกวางสูทุกคนโดยไมยกเวนผูใด  พระวรสารแหงพระอาณาจักร
   ตองถูกประกาศใหทุกคน และความรักเมตตาแหงคริสตชนตองแผไปยังทุกคน เพียงเพราะวาพวกเขา
   เปนบุคคล เปนบุตรของพระเจา

 3.  กระแสเรียกเยี่ยงมารดาของพระศาสนจักรตอคนที่เดือดรอนและคนปวยมีการแสดงออกอยางเปน
   รูปธรรมตลอดระยะเวลาสองพันปแหงประวัติศาสตรของพระศาสนจักรซึ่งกระทำกิจกรรมที่นา
   ประทับใจมากมายเพ่ือคนปวย เราตองไมลืมประวัติศาสตรแหงการเสียสละอุทิศตน ซ่ึงยังสืบตอเน่ือง
   มาจนถึงทุกวันน้ีท่ัวโลก  ในประเทศท่ีมีระบบการดูแลสาธารณสุขเพียงพอ งานของคณะนักบวชและ
   สังฆมณฑลเปนตนโรงพยาบาลจะมุงไมเพียงแตจะใหการรักษาท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน แตยังจะเอาตัวมนุษย
   เปนศูนยกลางในกระบวนการของการเยียวยารักษา ในขณะเดียวกันก็ทำการวิจัยคนควาทางวิชาการ
   ที่เกี่ยวกับทั้งชีวิตมนุษยและคุณคาเชิงศีลธรรมของคริสตชน สำหรับประเทศที่ระบบสาธารณสุข
   ยังมีไมเพียงพอหรือยังไมมี พระศาสนจักรพยายามทำทุกส่ิงเทาท่ีจะทำไดเพ่ือยกมาตรฐานสาธารณสุข 
   ขจัดอัตราการเสียชีวิตวัยทารก และปองกันโรคระบาดตางๆ  ทุกหนทุกแหงพระศาสนจักรพยายาม
   ที่จะใหการดูแลรักษาแมในยามที่ตนไมสามารถที่ใหความชวยเหลือได  ภาพพจนของพระศาสนจักร
   คือการเปน “โรงพยาบาลสนาม” ที่ใหการตอนรับทุกคนที่ไดรับบาดแผลจากชีวิตเปนความจริง
   ที่เปนรูปธรรม เพราะในบางภูมิภาคของโลก ธรรมทูตและโรงพยาบาลของสังฆมณฑลเปนเพียง
   สถาบันเดียวที่ใหการพยาบาลดูแลประชาชน

 4.  เร่ืองราวยาวนานแหงประวัติศาสตรในการรับใชคนปวยน้ีเปนบอเกิดแหงความช่ืนชมยินดีในภาคสวน
   แหงชุมชนคริสตชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับปจจุบันที่มีผูคนจำนวนมากดำเนินการในพันธกิจนี้   
   แตเราควรมองไปยังอดีตเพ่ือทำใหเราม่ังค่ัง  เราควรเรียนรูจากบทเรียนท่ีสอนเราเก่ียวกับความใจกวาง
   และการเสียสละของผูตั้งสถาบันเพื่อรับใชคนที่เจ็บไขไดปวย เราตองขอบคุณความคิดสรางสรรค
   ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากความรักเมตตาของหลายคนตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมา และอีกหลายๆคน
   ที่ตั้งใจวิจัยคนควาหาวิธีใหมๆเพื่อรักษาผูปวย  ตำนานในอดีตสามารถชวยเราใหมีอนาคตที่ดีกวา  
   เชน การปกปองโรงพยาบาลคาทอลิกมิใหมีจิตตารมณแหงธุรกิจซึ่งเปลี่ยนการเยียวยารักษาโรค
   กลายเปนกิจการที่แสวงหากำไรซึ่งลงเอยดวยการไมใหความสนใจกับคนยากจน  องคกรที่ฉลาด
   และมีความรักเมตตาตองมุงในจิตตารมณวา คนปวยตองไดรับความเคารพในศักดิ์ศรีของเขา ตอง
   เก็บเขาไวที่ศูนยเพื่อผานกระบวนการเยียวยารักษา  สิ่งนี้ควรเปนทัศนคติเดียวกันสำหรับผูที่ทำงาน
   อยูในโครงสรางสาธารณะ  อาศัยการรับใชของพวกเขา พวกเขาถูกเรียกรองใหตองเปนประจักษ
   พยานที่มีความนาเชื่อถือตอพระวรสารดวย

 5.  พระเยซูเจาทรงประทานอำนาจการเยียวยารักษาใหกับพระศาสนจักร “เครื่องหมายเหลานี้จะมีอยู
   กับผูที่มีความเชื่อ ... พวกเขาจะปกมือเหนือผูปวยและพวกเขาจะหายจากโรค (มก. 16: 17-18)   
   ในหนังสือกิจการอัครสาวก เราอานเรื่องการที่นักบุญเปโตรรักษาโรค (เทียบ กจ. 3: 4-8) และ
   นักบุญเปาโล (เทียบ กจ. 14: 8-11)  พันธกิจของพระศาสนจักรเปนการตอบสนองตอพระพรของ
   พระเยซูคริสตเพราะพระศาสนจักรทราบดีวาตนตองนำคนปวยใหอยูภายใตการพิศเพงของพระองค   
   ซึ่งเปยมดวยความออนโยนและความเมตตาสงสาร พันธกิจการดูแลรักษาสุขภาพจึงเปนงานที่มี
   ความจำเปนและเปนพื้นฐานที่จะตองกระทำดวยความกระตือรือรนที่เรารอนอยูเสมอจากทุกคน
   นับตั้งแตชุมชนวัดไปถึงสถาบันรักษาสุขภาพที่ใหญที่สุด  เราไมอาจมองขามความรักอันอบอุนและ
   ความเพียรทนของครอบครัวเปนอันมากในการเอาใจใสดูแลผูที่เปนโรคเรื้อรังหรือเด็กพิการ พอแม  
   และญาติ  การดูแลเอาใจใสภายในครอบครัวเปนประจักษพยานพิเศษแหงความรักตอมนุษย  จำเปน
   ตองมีการยอมรับรูและไดรับการสนับสนุนดวยนโยบายที่เหมาะสม  นายแพทย พยาบาล พระสงฆ  
   ผูถวายตัวชายหญิง อาสาสมัคร ครอบครัวและทุกคนที่ดูแลคนปวยลวนมีสวนรวมในพันธกิจนี้ของ
   พระศาสนจักร  นี่เปนความรับผิดชอบรวมกันซึ่งทำใหคุณคาแหงการรับใชประจำวันของแตละคน
   มีความมั่งคั่งยิ่งขึ้น
 6.  เราใครขอฝากทุกคนท่ีเจ็บปวยทางกายหรือจิตวิญญาณไวกับพระแมมารียผูทรงเปนมารดาท่ีออนโยน 
   เพื่อที่พระแมจะชวยใหพวกเขามีความหวัง  เราวิงวอนพระแมไดโปรดชวยเราใหตอนรับผูปวยที่เปน
   พี่นองชายหญิงของเรา  พระศาสนจักรทราบวาตนตองการพระหรรษทานพิเศษเพื่อทำหนาที่ตาม
   พระวรสารในการรับใชคนปวย ขอใหคำภาวนาของเราตอมารดาของพระเจาโปรดประทานใหเรา
   เปนหนึ่งเดียวกันตอคำขอรองเสมอที่ขอใหสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรจะเจริญชีวิตในความรัก
   ตอกระแสเรียกที่จะรับใชชีวิตและสุขภาพ  ขอพระแมมารียพรหมจารียโปรดวิงวอนสำหรับวันผูปวย
   สากลคร้ังท่ี 26 น้ี  ขอพระแมโปรดชวยผูปวยใหมีประสบการณในความทุกขโดยรวมเปนหน่ึงเดียวกัน
   กับพระเยซูคริสตเจา  ขอพระแมโปรดสนับสนุนใหกำลังใจแกผูที่ดูแลคนปวย  ขาพเจาขออวยพร
   ทุกคน ทั้งคนปวย คนดูแลคนปวยและอาสาสมัครทุกคน

จาก นครรัฐวาติกัน  วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017
วันสมโภชพระคริสตกษัตริยแหงสากลโลก

ฟรังซิส

พระคารดินัลปาโรลินที่ลูรด วันผูปวยสากล

สาสนของพระสันตะปาปา
ฟรังซิส

สำหรับวันผูปวยสากลครั้งที่ 26

มารดาแหงพระศาสนจักร: “นี่แนะ ลูกของแม.. นี่แนะ แมของเจา”
และจากบัดนั้นเปนตนมาศิษยคนนั้นนำพระมารดาไปอยูกับตน”

แปลโดย... มงซินญอร วิษณุ ธัญญอนันต 

  รองเลขาธิการ คณะพระสังฆราชคาทอลิกฯ
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มารดาแหงพระศาสนจักร” <<”นี่แนะ ลูกของแม ... นี่แนะ  แมของเจา” และนับแตนั้นเปนตนไปศิษยคนนั้นก็
พาพระแมไปอยูท่ีบานตน”>> จากพระวรสารโดยนักบุญยอหน น่ีเปนหัวขอแหงสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสสำหรับวันผูปวยสากลครั้งที่ 26 ที่เราจะทำการเฉลิมฉลองกันในวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 ซึ่ง
เปนวันฉลองแมพระแหงเมืองลูรด
 ตอไปนี้คือสาสนฉบับเต็มซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงลงพระนามเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา 
ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระคริสตกษัตริย

*************
มารดาแหงพระศาสนจักร  “นี่แนะ ลูกของแม ... นี่แนะ แมของเจา”

และจากนั้นเปนตนไปศิษยก็นำพระมารดาไปอยูกับตน (ยน. 19: 26-27)

พี่นองชายหญิงที่รัก

 การรับใชของพระศาสนจักรตอผูปวยและผูดูแลผูปวยตองฟนฟูความเขมแข็งและความซื่อสัตยตอไป
ตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจา (เทียบ ลก. 9: 2-6; มธ. 10: 1-8; มก. 6: 7-13) พรอมกับเลียนแบบ
ฉบับของพระอาจารยผูทรงมีพระบัญชานี้

 หัวขอวันผูปวยสากลปนี้ที่ไดมาจากพระดำรัสที่พระเยซูเจาตรัสจากไมกางเขนตอพระนางมารียมารดา
ของตนและตอยอหน: “สตรีเอย น่ีคือลูกของทาน ... น่ีแนะ แมของเจา และจากน้ันเปนตนไปศิษยก็รับพระนาง
ไปอยูที่บานตน” (ยน. 19: 26-27)
 1.  พระวาจาของพระคริสตเจาสองสวางพระธรรมล้ำลึกแหงไมกางเขนอยางชัดเจน ซึ่งไมไดหมายถึง
   วิบัติกรรมที่สิ้นหวัง แตกลับตรงกันขาม กลับกลายเปนสถานที่ซึ่งพระองคแสดงพระสิริมงคลและ
   ความรักของพระองคจนถึงที่สุด แลวความรักดังกลาวก็กลายเปนพื้นฐานและกฎเกณฑสำหรับ
   ชุมชนคริสตชนและชีวิตของศิษยแตละคน

   กอนอื่นใดพระวาจาของพระเยซูคริสตคือบอเกิดแหงกระแสเรียกของแมพระเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง  
   ท่ีเปนพิเศษคือพระแมมารียจะทรงเปนมารดาศิษยแหงพระบุตรของพระแม คอยดูแลเอาใจใสพวกเขา
   และการเดินทางตลอดชีวิตของพวกเขา ดังที่เราทราบความเอาใจใสของแมตอบุตรทั้งดานจิตและ
   ดานวัตถุตอการเจริญเติบโตจนตลอดชีวิต

   ความเจ็บปวดที่สุดแสนจะพรรณาบนไมกางเขนทิ่มแทงดวงวิญญาณของพระแมมารีย (เทียบ ลก. 
   2: 35) มิไดทำใหพระแมพิการ แตกลับตรงกันขาม ในฐานะที่ทรงเปนมารดาของพระคริสตเจา  
   หนทางใหมแหงการอุทิศตนเองไดถูกเปดออกตอหนาพระแม  บนไมกางเขนพระเยซูทรงแสดง
   ความหวงใยตอพระศาสนจักรและมนุษยชาติ พระแมถูกเรียกใหแบงปนความหวงใยดังกลาวดวย   
   ในการกลาวถึงการเสด็จมาของพระจิตในวันเปนเตกอส (Pentecost) หนังสือกิจการของอัครสาวก
   แสดงใหเราเห็นวาแมพระทรงเร่ิมมีบทบาทในชุมชนคริสตชนแรกๆของพระศาสนจักร  ซ่ึงเปนบทบาท
   ที่ยังดำเนินตอไปไมมีวันสิ้นสุด

 2.  ยอหนศิษยรักคือรูปแบบของพระศาสนจักรซึ่งเปนประชากรของพระผูไถ ยอหนคงรับวาแมพระ
   เปนมารดาของตน  ในการกระทำดังกลาวถึงเรียกรองใหนำแมพระไปอยูกับเขาที่บานเพื่อที่พระแม
   จะไดเปนแบบฉบับแหงความเปนศิษย  และใหเขาพิศเพงถึงกระแสเรียกแหงความเปนมารดาท่ีพระเยซู
   ทรงมอบใหรวมถึงทุกสิ่งที่จะตามมา ทรงเปนมารดาที่ใหกำเนิดบุตรมากมายซึ่งสามารถที่จะรัก
   ตามที่พระเยซูเจาทรงบัญชา  นี่เปนเหตุผลที่กระแสเรียกแหงการเปนมารดาของแมพระใหดูแล
   บรรดาลูกจึงถูกมอบใหกับยอหนและแกพระศาสนจักรโดยรวม ชุมชนทั้งปวงแหงศิษยลวนรวมอยู
   ในกระแสเรียกแหงความเปนมารดาของพระแมมารีย ยอหนผูมีสวนรวมในทุกสิ่งกับพระเยซูคริสต
   ทราบวาพระอาจารยตองการนำทุกคนใหไดพบกับพระบิดาของพระองค  เขาสามารถเปนประจักษ
   ตอความจริงวาพระเยซูไมเพียงแตไดพบกับประชาชนจำนวนมากท่ีทนทุกขจากความเจ็บปวยฝายจิต
   เพราะความเยอหยิ่งจองหอง (เทียบ ยน. 8: 31-39) และการเจ็บปวยฝายกายเทานั้น (เทียบ ยน. 
   5: 6)  พระองคทรงประทานพระเมตตาและการใหอภัยทุกคน และทรงบำบัดคนปวยใหเปนดุจ

   เครื่องหมายของชีวิตครบบริบูรณแหงพระอาณาจักร ซึ่งพระองคจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดใหแหง  
   เฉกเชนพระแมมารีย สานุศิษยถูกเรียกรองใหเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน แตมิใชแตเพียงเทานั้น   
   พวกเขารูวาดวงใจของพระเยซูน้ันเปดกวางสูทุกคนโดยไมยกเวนผูใด  พระวรสารแหงพระอาณาจักร
   ตองถูกประกาศใหทุกคน และความรักเมตตาแหงคริสตชนตองแผไปยังทุกคน เพียงเพราะวาพวกเขา
   เปนบุคคล เปนบุตรของพระเจา

 3.  กระแสเรียกเยี่ยงมารดาของพระศาสนจักรตอคนที่เดือดรอนและคนปวยมีการแสดงออกอยางเปน
   รูปธรรมตลอดระยะเวลาสองพันปแหงประวัติศาสตรของพระศาสนจักรซึ่งกระทำกิจกรรมที่นา
   ประทับใจมากมายเพ่ือคนปวย เราตองไมลืมประวัติศาสตรแหงการเสียสละอุทิศตน ซ่ึงยังสืบตอเน่ือง
   มาจนถึงทุกวันน้ีท่ัวโลก  ในประเทศท่ีมีระบบการดูแลสาธารณสุขเพียงพอ งานของคณะนักบวชและ
   สังฆมณฑลเปนตนโรงพยาบาลจะมุงไมเพียงแตจะใหการรักษาท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน แตยังจะเอาตัวมนุษย
   เปนศูนยกลางในกระบวนการของการเยียวยารักษา ในขณะเดียวกันก็ทำการวิจัยคนควาทางวิชาการ
   ที่เกี่ยวกับทั้งชีวิตมนุษยและคุณคาเชิงศีลธรรมของคริสตชน สำหรับประเทศที่ระบบสาธารณสุข
   ยังมีไมเพียงพอหรือยังไมมี พระศาสนจักรพยายามทำทุกส่ิงเทาท่ีจะทำไดเพ่ือยกมาตรฐานสาธารณสุข 
   ขจัดอัตราการเสียชีวิตวัยทารก และปองกันโรคระบาดตางๆ  ทุกหนทุกแหงพระศาสนจักรพยายาม
   ที่จะใหการดูแลรักษาแมในยามที่ตนไมสามารถที่ใหความชวยเหลือได  ภาพพจนของพระศาสนจักร
   คือการเปน “โรงพยาบาลสนาม” ที่ใหการตอนรับทุกคนที่ไดรับบาดแผลจากชีวิตเปนความจริง
   ที่เปนรูปธรรม เพราะในบางภูมิภาคของโลก ธรรมทูตและโรงพยาบาลของสังฆมณฑลเปนเพียง
   สถาบันเดียวที่ใหการพยาบาลดูแลประชาชน

 4.  เร่ืองราวยาวนานแหงประวัติศาสตรในการรับใชคนปวยน้ีเปนบอเกิดแหงความช่ืนชมยินดีในภาคสวน
   แหงชุมชนคริสตชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับปจจุบันที่มีผูคนจำนวนมากดำเนินการในพันธกิจนี้   
   แตเราควรมองไปยังอดีตเพ่ือทำใหเราม่ังค่ัง  เราควรเรียนรูจากบทเรียนท่ีสอนเราเก่ียวกับความใจกวาง
   และการเสียสละของผูตั้งสถาบันเพื่อรับใชคนที่เจ็บไขไดปวย เราตองขอบคุณความคิดสรางสรรค
   ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากความรักเมตตาของหลายคนตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมา และอีกหลายๆคน
   ที่ตั้งใจวิจัยคนควาหาวิธีใหมๆเพื่อรักษาผูปวย  ตำนานในอดีตสามารถชวยเราใหมีอนาคตที่ดีกวา  
   เชน การปกปองโรงพยาบาลคาทอลิกมิใหมีจิตตารมณแหงธุรกิจซึ่งเปลี่ยนการเยียวยารักษาโรค
   กลายเปนกิจการที่แสวงหากำไรซึ่งลงเอยดวยการไมใหความสนใจกับคนยากจน  องคกรที่ฉลาด
   และมีความรักเมตตาตองมุงในจิตตารมณวา คนปวยตองไดรับความเคารพในศักดิ์ศรีของเขา ตอง
   เก็บเขาไวที่ศูนยเพื่อผานกระบวนการเยียวยารักษา  สิ่งนี้ควรเปนทัศนคติเดียวกันสำหรับผูที่ทำงาน
   อยูในโครงสรางสาธารณะ  อาศัยการรับใชของพวกเขา พวกเขาถูกเรียกรองใหตองเปนประจักษ
   พยานที่มีความนาเชื่อถือตอพระวรสารดวย

 5.  พระเยซูเจาทรงประทานอำนาจการเยียวยารักษาใหกับพระศาสนจักร “เครื่องหมายเหลานี้จะมีอยู
   กับผูที่มีความเชื่อ ... พวกเขาจะปกมือเหนือผูปวยและพวกเขาจะหายจากโรค (มก. 16: 17-18)   
   ในหนังสือกิจการอัครสาวก เราอานเรื่องการที่นักบุญเปโตรรักษาโรค (เทียบ กจ. 3: 4-8) และ
   นักบุญเปาโล (เทียบ กจ. 14: 8-11)  พันธกิจของพระศาสนจักรเปนการตอบสนองตอพระพรของ
   พระเยซูคริสตเพราะพระศาสนจักรทราบดีวาตนตองนำคนปวยใหอยูภายใตการพิศเพงของพระองค   
   ซึ่งเปยมดวยความออนโยนและความเมตตาสงสาร พันธกิจการดูแลรักษาสุขภาพจึงเปนงานที่มี
   ความจำเปนและเปนพื้นฐานที่จะตองกระทำดวยความกระตือรือรนที่เรารอนอยูเสมอจากทุกคน
   นับตั้งแตชุมชนวัดไปถึงสถาบันรักษาสุขภาพที่ใหญที่สุด  เราไมอาจมองขามความรักอันอบอุนและ
   ความเพียรทนของครอบครัวเปนอันมากในการเอาใจใสดูแลผูที่เปนโรคเรื้อรังหรือเด็กพิการ พอแม  
   และญาติ  การดูแลเอาใจใสภายในครอบครัวเปนประจักษพยานพิเศษแหงความรักตอมนุษย  จำเปน
   ตองมีการยอมรับรูและไดรับการสนับสนุนดวยนโยบายที่เหมาะสม  นายแพทย พยาบาล พระสงฆ  
   ผูถวายตัวชายหญิง อาสาสมัคร ครอบครัวและทุกคนที่ดูแลคนปวยลวนมีสวนรวมในพันธกิจนี้ของ
   พระศาสนจักร  นี่เปนความรับผิดชอบรวมกันซึ่งทำใหคุณคาแหงการรับใชประจำวันของแตละคน
   มีความมั่งคั่งยิ่งขึ้น
 6.  เราใครขอฝากทุกคนท่ีเจ็บปวยทางกายหรือจิตวิญญาณไวกับพระแมมารียผูทรงเปนมารดาท่ีออนโยน 
   เพื่อที่พระแมจะชวยใหพวกเขามีความหวัง  เราวิงวอนพระแมไดโปรดชวยเราใหตอนรับผูปวยที่เปน
   พี่นองชายหญิงของเรา  พระศาสนจักรทราบวาตนตองการพระหรรษทานพิเศษเพื่อทำหนาที่ตาม
   พระวรสารในการรับใชคนปวย ขอใหคำภาวนาของเราตอมารดาของพระเจาโปรดประทานใหเรา
   เปนหนึ่งเดียวกันตอคำขอรองเสมอที่ขอใหสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรจะเจริญชีวิตในความรัก
   ตอกระแสเรียกที่จะรับใชชีวิตและสุขภาพ  ขอพระแมมารียพรหมจารียโปรดวิงวอนสำหรับวันผูปวย
   สากลคร้ังท่ี 26 น้ี  ขอพระแมโปรดชวยผูปวยใหมีประสบการณในความทุกขโดยรวมเปนหน่ึงเดียวกัน
   กับพระเยซูคริสตเจา  ขอพระแมโปรดสนับสนุนใหกำลังใจแกผูที่ดูแลคนปวย  ขาพเจาขออวยพร
   ทุกคน ทั้งคนปวย คนดูแลคนปวยและอาสาสมัครทุกคน

จาก นครรัฐวาติกัน  วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017
วันสมโภชพระคริสตกษัตริยแหงสากลโลก

ฟรังซิส


