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ลูกๆ ทีร่ กั ทัง้ หลาย
พ่อมีความยินดีทไ่ี ด้มโี อกาสได้พบกับลูกๆ ทุกคน ทีเ่ ป็นเวชบุคคลของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาล
ในเครือคาทอลิกอื่นๆ และศูนย์ดา้ นสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขอขอบใจผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสาหรับคากล่าวต้อนรับ
สาหรับตัวพ่อเองแล้ว นี่เป็นพระพรในการทีพ่ ่อได้ประจักษ์ดว้ ยตนเอง ถึงงานรับใช้ทม่ี คี ุณค่ายิง่ ทีพ่ ระศาสนจักรได้
มอบให้กบั ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือมากทีส่ ุด พ่อขอกล่าวทักทายด้วยความรักต่อบรรดา
ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต และ นักบวชหญิงอื่นๆ ทีอ่ ยูท่ น่ี ่ี พ่อขอขอบคุณ เพราะการอุทศิ ตนอย่างสงบเงียบ และ
เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ลูกได้ช่วยให้เราสามารถราพึงเห็นพระพักตร์ทเ่ี ป็ นดุจมารดาของพระเจ้า ทีก่ ม้ องค์ลงมา
เพื่อเจิม และพยุงบรรดาบุตรธิดาของพระองค์ให้ลุกขึน้ ขอขอบใจมากๆ

จากมุมมองนี้ พ่อเห็นว่าพวกลูกได้ปฏิบตั กิ จิ เมตตาธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ขอ้ หนึ่ง เพราะการทางานเพื่อการเยียวยารักษา
คนอื่นนัน้ เป็นการกระทาทีม่ ากกว่าสิง่ ทีต่ อ้ งทาตามหลักวิชาการ การทางานของลูก ไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
ทีก่ าหนดไว้ แต่ตอ้ งมีบางสิง่ บางอย่างมากกว่านัน้ ต้องมีความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ต้องต้อนรับและโอบกอดทุกชีวติ ทีม่ า
หาเราด้วยความเร่งด่วน ด้วยใจทีเ่ ปี่ยมด้วยความรักเมตตา ทีเ่ กิดจากการให้เกียรติและความเคารพศักดิ ์ศรีของมนุ ษย์ทุกคน
กระบวนการแห่งการรักษาพยาบาลยังเรียกร้องพลังอานาจแห่งการเจิมด้วยสายตาทีน่ ุ่มนวล ทะนุถนอมและให้เกียรติแก่
บุคคลทีม่ าหาด้วยลักษณะทีแ่ ตกต่างกันสารพัด พวกลูกในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกของหน่วยงานเวชบุคคล จะวางตัวเป็น
-1-

ศิษย์ธรรมทูตได้ ก็ต่อเมือ่ ลูกมองใบหน้าของคนไข้และเรียกเขาตามชื่อ พ่อทราบว่าการบริการแบบนี้ บางครัง้ อาจจะ
เหน็ดเหนื่อย และทาให้หมดเรีย่ วแรง พ่อทราบว่า ลูกต้องประสบกับสถานการณ์ทส่ี ุดขัว้ ซึง่ เรียกร้องให้ตวั ลูกเองต้อง
ได้รบั แรงดลใจ การส่งเสริม และการใส่ใจดูแลด้วย เพราะฉะนัน้ นี่จงึ เป็นเรือ่ งสาคัญมาก ทีจ่ ะต้องพัฒนางานอภิบาลเพื่อ
การรักษาพยาบาล ทีไ่ ม่ใช่เพียงแต่การรักษาคนไข้เท่านัน้ แต่รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ในการทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุ น
เพื่อการปฏิบตั งิ าน พวกลูกทราบดีแล้วว่า การทางานของลูก เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และความดูแลทีเ่ ราทุกคน
จะต้องปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูอ้ าวุโส หนุ่มสาว และผูท้ เ่ี ปราะบางทีส่ ุด
ปีน้ี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ฉลองครบรอบ 120 ปี ของการก่อตัง้ มีผคู้ นเรือนแสนทีไ่ ด้รบั ความบรรเทาจาก
สถานพยาบาลแห่งนี้ ในความทุกข์ และความโดดเดีย่ ว พ่อขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับพระพรแห่งการทางานของพวกลูก
ในระยะเวลาหลายปีน้ี และขอร้องให้พนั ธกิจนี้ และงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ยิง่ วันยิง่ เป็ นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร
ซึง่ ปฏิบตั พิ นั ธกิจในการนาความรักและการเยียวยารักษาของพระเยซูคริสตเจ้าไปสู่ผทู้ ก่ี าลังทนทุกข์

หลังจากทีเ่ ราได้พบกันทีน่ ่ี พ่อจะไปเยีย่ มผูป้ ว่ ยและผูพ้ กิ าร เพื่อทีจ่ ะได้มสี ่วนร่วมในความทุกข์ของพวกเขา ถึงแม้ว่า
จะเป็ นเพียงระยะเวลาอันสัน้ ก็ตาม
เราต่างก็ทราบดีแล้วว่า เมือ่ ต้องเผชิญความเจ็บปว่ ยทาให้เกิดคาถามมากมายในชีวติ ปฏิกริ ยิ าแรกของเราอาจจะ
เป็นการต่อต้าน เราอาจจะรูส้ กึ สับสน และเศร้าโศก นี่คอื เสียงร้องของผูท้ เ่ี จ็บปวด และก็สมควรทีจ่ ะให้เป็ นเช่นนัน้
พระเยซูคริสตเจ้า ได้ทนทุกข์และได้เรียกหาพระเจ้า ผ่านทางการสวดภาวนา เราปรารถนาทีจ่ ะถวายความทุกข์ของเรา
ร่วมกับพระมหาทรมาน ของพระเยซูคริสตเจ้า
การมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมาน เราค้นพบพลังอานาจของการได้ใกล้ชดิ กับพระคริสตเจ้าใน
ความอ่อนแอ และบาดแผลของเรา นี่คอื คาเชิญชวนของพระองค์ เพื่อทีเ่ ราจะได้ยดึ มันในพระองค์
่
และในการอุทศิ ตัวของ
พระองค์ ถ้าบางครัง้ เรารูส้ กึ ภายในถึง“ความยากลาบากนัน้ เป็ นเหมือนอาหาร และพระองค์ประทานความทุกข์ใจให้เป็น
เหมือนน้ าดื่ม” (อสย. 30: 20) ให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อทีเ่ ราจะได้พบความช่วยเหลือทีเ่ ราต้องการจากมือทีย่ ่นื ออกไป
เพื่อนาความบรรเทาของพระเจ้ามาสู่เรา “ถึงกระนัน้ พระอาจารย์ของท่านจะไม่ซ่อนพระองค์อกี ” (อสย. 30: 20) แล้วเรา
จะเห็นว่าพระองค์อยูใ่ กล้ชดิ ร่วมในความทุกข์กบั เรา
ขอให้เรามอบการพบปะกันในครัง้ นี้ และมอบชีวติ ของลูกให้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของพระแม่มารีย์ ภายใต้
ผ้าคลุมของพระนาง ขอพระแม่มารียห์ นั พระเนตรอันเปี่ยมเมตตามายังลูกทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาของ
ความทุกข์ยากลาบาก ความเจ็บไข้ได้ปว่ ย และความเปราะบางทัง้ ปวง ขอพระแม่มารียช์ ่วยลูกให้ได้รบั พระหรรษทานในการ
ทีจ่ ะพบพระบุตรของพระนาง ในเนื้อหนังของบรรดาผูเ้ จ็บปว่ ย ทีล่ กู อุทศิ ตนรับใช้พวกเขา
พ่อขออวยพรลูกและครอบครัวของลูก และพ่อขอให้ลกู ทุกคน จงอย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย ขอบใจมาก

